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Ott hagytuk abba múltkor,
hogy Fontos Ákos vásárlótársaival együtt a földön feküdt,
miközben egy őrült fegyveres törvénytelen eszközök alkalmazásával dohányárura
akart szert tenni a sarki vegyesboltban. Ákos törte a fejét, mit tegyen, végül halkan
megszólalt:
– Elnézést, netán nikotinfüggőnek tetszik lenni?
– Nem teszik nekem semmi – roskadt le a földre az
előbb még dúvadnak tűnő
rabló és lekapta fejéről a fekete álarcot.
A boltban tartózkodók egy
emberként hördültek fel. A
fegyveres nem volt más, mint
Szelemen Árpád, a Nemzeti
Ásványügyi és Bioenergetikai
Intézet Gazdaságtudományi
Karának docense, a Mentsük meg az Oposszumokat
Bizottság tiszteletbeli titkára, s a Hatvan Év Fölöttiek a
Harminc Év Alattiakért Alapítvány főkurátora! Megállt a
levegő az apró boltban, csak a
mennyezeten köröző ventilátor zaja hallatszott. Ákos látta,
hogy egy légy araszol felfelé a
tükörsima hentespult oldalán,
s a sarokban egy pók, hálójában ülve elégedetten dörzsölgeti mind a nyolc lábát.
Hogy fogok én ebből a
helyzetből kijönni?
Ezt nem Fontos Ákos, s
nem is a fejét rablásra adó
Szelemen Árpád, de még nem
is a bolt pénztárosa gondolta,
hanem én, aki rovom e sorokat. Sebaj, van két hetem,
hogy kitaláljam a folytatást.
Szemkeő Sándor
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Március 15.
A Debreceni Egyetem is megemlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról. Az ünnepségen a szónokok beszédét követően átadták az intézmény elismeréseit. Szilvássy
Zoltán rektortól vehették át a több éven át nyújtott kimagasló teljesítményükért járó Kiváló Dolgozó kitüntetéseket az arra legérdemesebbek. A Debreceni Egyetem rektora Elismerő Oklevelet
adományozott továbbá azoknak az oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel, szorgalommal végzik és az egyetem közéletében aktív tevékenységet fejtenek
ki. Végül az Universitas Alapítvány által kiírt pályázat nyerteseinek
Abádi Nagy Zoltán, a Kuratórium elnöke adta át az elismeréseket.
Az ünnepség a Szózattal zárult az Aulában.

„Öregdiák” találkozó
Első alkalommal szervezett találkozót az Agrártudományi Központban a Kovács K. Zoltán Idősek Köre a DE Alumni Központjával karöltve. A rendezvényen az 1959 és 1976 között Debrecenben végzett agrármérnökök vettek részt a Böszörményi úti campus
színháztermében. A hagyományteremtő találkozó célja, hogy ápolja
és tovább építse a kapcsolatot a szakma képviselői között – mondta
Medgyasszay László, az egyesület elnöke. A találkozón Jávor András rektorhelyettes felidézte, hogy az egykor ötszáz hallgatónak otthont adó agrárcampus ma már 4500 diák képzését végzi. A következő tanévben pedig már a jelenlegi Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar csaknem 2500 hallgatója is itt a Böszörményi úton
folytatja tanulmányait, hiszen a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karral egyesülve Gazdaságtudományi Karként működik
tovább. A dinamikus növekedés és az új nemzedék képzése mellett
kiemelten fontosnak tartja az intézmény a kapcsolattartást öregdiákjaival, ezért is alakította meg 2011-ben az immár több mint 5500
tagot számláló Alumni Közösségét.
Könyvbemutató

Összefoglaló kötet jelent
meg a középkori hadszervezet és a katonai logisztika témakörében, ami a 9–10. századtól tárgyalja a korszakot.
A kiadvány tanulmányai a
katonai felsőoktatás hallgatói és a téma iránt érdeklődő, nem történész közönség
számára egyaránt izgalmas
olvasnivalókat tartogat. Halász János kulturális államtitkár (EMMI) a kötet március 5-ei bemutatásakor a DE
Történelmi Intézetében kiemelte, hogy az unikumnak
számító kötet jó példa a felsőoktatás és a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Hadtörténeti Intézet együttműködésére, ráadásul
a hallgatók is haszonnal forgathatják, mivel eddig ilyen összefoglaló munka magyarul még nem jelent meg.

Önkéntesek
Egyetemünk hallgatói is közreműködtek a III. Magyar Ritmikus Gimnasztika Világkupán és MTK Kupa Nemzetközi Juniorversenyen. A Főnix Csarnok adott otthont március 14-e és 16-a
között a sport világklasszisait felvonultató megmérettetésnek. A
rendezvényen több mint száz önkéntes segítette a szervezőbizottság munkáját, többségük a DE hallgatója. A sportszervező szakos
diákok szakmai gyakorlatuk keretein belül is vállalhattak feladatokat a világversenyen. A hallgatók a szervezés szinte minden fázisába betekinthettek: közreműködhettek az akkreditáció, az eredményhirdetés, a berendezés, a versenyrendezés, a sajtó-média és
protokoll területeken is.
Hallgatóink egyébként nem először vettek részt világversenyen. Tavaly márciusban a Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokságon, májusban pedig a 31. Úszó Európa-bajnokságon is
aktívan közreműködtek.
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Hallgatói Fórum
Rendhagyó beszélgetésre invitálta a DE hallgatóit Szilvássy Zoltán rektor, aki kötetlen fórumon válaszolt a diákok kérdéseire. A
találkozón szó esett a közelmúltban bekövetkezett integrációról,
amely során az Agrártudományi-, Orvos- és Egészségtudományi
Centrumok, valamint a Tudományegyetemi Karok megszűntek
mint külön egységek. A rektor elmondása szerint a centrumstruktúra falai olyan akadályok voltak, amelyek gátolták az egyetemet
jellemző sokszínűséget és nyitottságot. Véleménye szerint egy kis
időnek el kell telnie ahhoz, hogy érvényesüljön a teljes integráció
hatása, de ezzel visszatérhetünk ahhoz az 1912-es ideálhoz, amit
elődeink az egyetem alapításakor kitűztek. Szilvássy Zoltán tervei
között szerepel, hogy a hallgatókat minél jobban bevonja az egyetem történéseibe, a döntési folyamatokba, hogy mindenki számára átláthatóbbá váljon az intézmény működése. El szeretné kerülni, hogy a diákok olyan rendszerben tanuljanak, amit nem éreznek sajátjuknak. Célja egy olyan folyamatos eszmecsere a hallgatókkal, ami hatékonyan működhet, ezért a jövőben is tervezi hasonló fórumok megszervezését.
Összetartás
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi,és Környezetgazdálkodási Kar hallgatói a
szakesteken és kazánházas bulikon kívül
minden évben egyszer
egy MÉK-Karest keretében gyűlnek össze,
hogy a kartársak egymással és oktatóikkal is jobban megismerkedhessenek, idén március 10-én. A játékos vetélkedőn nagyjából százötven hallgató és tizenöt oktató versengett egymással. A
csapatépítő jelleggel szervezett játékokon mindenki szívesen vett
részt, mivel ez mindig egy kitűnő alkalom, hogy az egyetem falain kívül is kellemes időt töltsenek el hallgatók és oktatóik egymással. A csapatokat csoporttársak alkották, tanáraikkal kiegészülve.
A vicces feladványok közül az egyik legnépszerűbb volt, amikor
a hallgatóknak megadott szavak felhasználásával verset kellett írniuk a csapatukban játszó tanárnak címezve, vagy az egy perc és
nyersz játékból jól ismert csípőcunami. Az eredményhirdetés után
külsősök is részt vehettek a ’90-es éveket idéző nosztalgiabulin.
Az estét a TenDare-nek és a DE MÉK Hallgatói Önkormányzatának köszönhetjük.
2014. MÁRCIUS

Névadás
Egyetemünk egykori hallgatója, Gomba Levente (1941–2013)
lett a névadója a putnoki gimnáziumnak.
Gomba Levente 1965-ben szerzett biológia–kémia szakos tanári oklevelet a TTK-n, s egyetlen munkahelye ez az iskola volt.
A gimnázium igazgatója lett 1969-ben, és vezette az intézményt
nyugdíjazásáig. Mint igazgató jelentős és sikeres tevékenységet
folytatott, hogy a nagy múltú, száz éve alapított M. Kir. Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet hagyományait nem feledve egy új,
modern iskolát adjanak a térség ifjúságának. A putnoki Gazdasági Felső Leánynevelő Intézetbe járt Gobbi Hilda színművész is.
Ez az intézet később mint Mezgazdasági Technikum működött.
A két középiskola egy időben Gomba igazgató vezetésével ért el
szép sikereket. Ekkor az iskola alapítójának, gróf Serényi Bélának
a nevét vették fel. Az itt élő diákok nemcsak érettségi vizsgát tettek, de egyre többen jutottak el főiskolára, egyetemre is. Gondos
fejlesztőmunkája eredményeként közös képzési formákat alakított ki a Bábolnai Mezőgazdasági Kombináttal, majd ismét bevezették a gazdaasszonyképzést, kétszáz hektáros minifarmot hoztak létre, hogy a szakmai képzés színvonalát a kor kívánalmainak
megfelelő szintre emeljék. A putnoki gimnáziumot ötven éve alapították, az alapításának félévszázados ünnepén önállósult iskola
felvette Gomba Levente nevét.

Szoboravatás
Leleplezték Arany János mellszobrát a róla elnevezett iskola
parkjában. A műalkotás a Debreceni Egyetem, az önkormányzat, az
általános iskola és magánszemélyek együttműködésével készült el.
Az avató ünnepségen Kósa Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy
a DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája közvetlen környezetét rendkívül elcsúfította a szemben lévő lakatlan épület, ami évek
óta hajléktalanok és patkányok tanyája volt a Hajó utcán. Az üres
ingatlant az önkormányzat vásárolta meg, és egy beruházás keretében az ott élők kérésére parkot alakít ki nyár elejére. Itt kapott helyet Arany János bronzból készült mellszobra. A tér megújulásához egyetemünk a szobor anyagköltségével (másfél millió forinttal) járult hozzá. A tér is a költő nevét veszi fel, az iskola új címe pedig Arany János tér 1. szám lesz. Szilvássy Zoltán rektor kiemelte: a
szobornak az a dolga, hogy emlékhellyé váljon és elgondolkoztassa
az embereket, erősítse nemzettudatukat egy olyan korban, amikor
diákként világnézetük kezd kialakulni. Hozzátette: aki leül majd
ebben a parkban, annak a lelke összeér egy olyan géniusz költőével, mint Arany János, és ennek van igazi jelentősége.
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Az Erasmus+ az Európai Unió most induló programja,
amely hét korábbi ösztöndíjprogramot egyesít. Magába
foglal oktatási, képzési, önkéntes és ifjúsági programokat, továbbá sportprogramokat is. Az egyetemi hallgatók
talán a Lifelong Learning Programme/Egész életen át tartó tanulás programot ismerik a leginkább, hiszen 2007. és
2013. között ehhez tartozott az Erasmus-ösztöndíj.
Az Erasmus+ három kulcsakcióból áll, ezek közül az első érinti
a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat. A képzési kulcsakció célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók oktatási, nyelvi és
kulturális tapasztalatait gazdagítsa, valamint segítse a tanulmányi
előmenetelüket és személyes képességeik fejlesztését. Az EU célkitűzése, hogy a hallgatók 20%-a vegyen részt tanulmányi célú mobilitás-programban a 2014–2020 közötti időszakban. Éppen ezért
a korábbi Erasmus-programhoz képest az Európai Unió 40%-kal
több pénzt biztosít a hallgatók mobilitásának ösztönzésére, ezen
többletforrás jelentős részét szakmai gyakorlatok támogatására kívánják fordítani. Fontos változás azonban, hogy a kéthetes intenzív
nyelvi felkészítő (EILC) helyett a hallgatók online programon fejleszthetik a nyelvtudásukat a kiutazást megelőzően.
Mit jelent ez számodra, debreceni egyetemi hallgatónak? Pályázni lehet minden olyan nappali vagy
levelező tagozatos hallgatónak, aki a
Debreceni Egyetemre beiratkozott,
függetlenül a finanszírozás módjától. Teljesen új az Erasmus+ programban, hogy végzés után egy
évvel még igénybe vehető az
Erasmus+ program szakmai
gyakorlat céljára, hiszen az EU
ezzel is növelni kívánja a mobilitás-programokban részt vevők esélyeit a munkaerőpiacon. Továbbá az új
szabályok szerint már nemcsak kétszer
lehet erasmusos valaki (korábban egyszer
tanulmányi és egyszer szakmai gyakorlati
ösztöndíjjal lehetett kiutazni), hanem akár
többször is, azzal a kikötéssel, hogy ciklusonként – azaz képzésenként – összesen
tizenkét hónapot tölthet el ösztöndíjasként egy hallgató. Az osztatlan képzések azonban két ciklusnak
számítanak, így egyetemünk orvos-, jogász-, fogász- vagy gyógyszerészdoktor jelöltjei debreceni egyetemi éveik alatt összesen
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huszonnégy hónapig lehetnek Erasmus-ösztöndíjasok. További
jó hír, hogy ez igaz azokra is, akik korábban már voltak ösztöndíjasok – így ha valaki pl. korábban öt hónapig tanult valamelyik
európai egyetemen, ismét pályázhat, ha a tizenkét (ill. huszonnégy) potenciálisan ösztöndíjas hónapját még nem használta fel.
Nem változott, hogy legalább egy képzési egységet (trimesztert vagy
szemesztert, tehát három
vagy öt hónapot) kell
a fogadó egyetemen
tölteni tanulmányi
célú ösztöndíjak,
és minimum három hónap ot
szakmai gyakorlatok esetében. A
célországok listája sem változott:
az Európai Unió
tagállamain kívül
Macedónia, Izland,
Liechtenstein, Norvégia és Törökország lehet az
úti cél.
Az Erasmus+ a külföldi tanulmányút idejére kiegészítő ösztöndíjat biztosít, amely a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez kíván hozzájárulni. Az ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési költségeitől függ, így a jövőben a kiutazók a célországtól
függően három csoportot képeznek, és e csoportok eltérő összegű ösztöndíjban fognak részesülni. Ezenkívül a hátrányos helyzetű hallgatók igénybe vehetnek rendkívüli támogatást, a fogyatékkal élő hallgatók számára pedig külön kiegészítő pályázati lehetőséget biztosítottak.
A DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága március 10.
és 12. között az Erasmus + Napok nevű rendezvényén tájékoztatta a hallgatókat a megújult mobilitásprogramról. A hallgatók
kérdezhettek, tájékozódhattak. „Volt, aki gólyaként csak ismerkedett az ösztöndíjprogrammal, mások egészen konkrét kérdésekkel érkeztek. Sajnos a hallgatók tartanak a kiutazástól, a gazdasági válság anyagi bizonytalanságot szült. Az Erasmus+ program ösztöndíjrendszere azonban szükség esetén több pénzt juttat el egy adott hallgatónak, a Debreceni Egyetemen elérhető kiegészítő ösztöndíjak pedig még nagyobb anyagi biztonságot nyújtanak a kiutazóknak. A felmerülő többletköltségek így jó eséllyel
teljesen fedezhetőek a családi kassza kiürítése nélkül” – mondta
el Virga József, a DEHÖK EHKB elnöke.
Kneisz Katalin
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Villáminterjúk a DEHÖK Hallgatói KülügyiEgészségügyi és Környezetvédelmi
Bizottságainak elnökeivel
A hallgatói élet mindennapjaihoz egyre inkább hozzátartoznak, tematikus programjaikkal pedig mindenkit próbálnak megszólítani az egyetemen, legyen szó akár az egészséges táplálkozásról, környezettudatosságról, vagy
a külföldi ösztöndíjakról, Erasmus-programokról.
Talán nem is gondolnánk, hogy tíz éve vannak jelen a hallgatói életben, és
létszámuk egyre-egyre növekszik. Ők azok, akik egyaránt segítik a magyar és
külföldi hallgatókat az egyetemi éveik során. Február végén újabb örömteli dolog történt a külügyi bizottság életében: Virga Józsefet, a DEHÖK Külügyi
Bizottságának elnökét választotta első számú vezetővé az Erasmus Student
Network országos szervezete, emellett Nyúzó Barbara, szintén Debrecenből,
a szervezet gazdasági alelnöke lett. Az elmúlt évben szervezetileg is sokat
formálódott a bizottság. Rengeteg dologgal foglalkoztak, új programokat
honosítottak meg, és fejlesztették a Debreceni Egyetem külügyi kapcsolatait,
segítették a hallgatókat a pályázati lehetőségekben, és természetesen a külföldi diákok programjairól és beilleszkedéséről sem feledkeztek meg.
EÉ: – Mire vagy a legbüszkébb, hogyan értékeled az elmúlt éveket?
– Virga József: Ennyi év távlatából most
tudjuk azt mondani, hogy volt folytonosság
a szervezetben, stratégiailag sokat fejlődtünk. Eljutottunk odáig, hogy vannak céljaink, amiket szeretnék megvalósítani és elérni. Többek között ilyen volt az Erasmus
Buddy program, mely hosszú évek munkájának köszönhetően az egész egyetemen
egységes lett. Az Erasmus-irodákkal közösen dolgoztunk, bizalmat kaptunk, és megháromszoroztuk a programba kapcsolódó
hallgatók számát. Gyakorlatilag mi fejlesztettük tovább, ez volt talán a legnagyobb sikerünk. Szépen fejlődtünk, sokan vagyunk,
az elmúlt években a köztudatba is sikerült
beépülnünk, illetve az elsőéves jelentkezők
létszáma is magas nálunk.
EÉ: – Miben látod a sikereteket, hogy ennyi
hallgató érdeklődik a munkátok iránt és szeretne csatlakozni a programjaitokhoz és magához a csapathoz?
– Megvan az egzotikuma annak, hogy
sok külföldi diákkal kerülünk napi kapcsolatba. Az elsős hallgatókat vonzza az,
hogy külföldi hallgatókkal tudnak megismerkedni, gyakorolni tudják a nyelvet. Látják, hogy mennyi erasmusos, illetve teljes
képzéses résztvevő van itt az egyetemen és
örülnek annak, hogy lehetőséget kapnak az
ő segítésükre, közéleti tevékenységre, amivel nem utolsósorban még pluszpontokat is
szerezhetnek későbbi pályázatokhoz. Emel-
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az Erasmus Napok az egyetemen, melyet
nagy sikerrel zártunk. Tavasszal a legnagyobb programunk az International Event
lesz. Az egyik legfontosabb kulturális projekt, melyet az elfogadás, multikulturalitás
jegyeiben szervezünk. Konferencia jellegű
előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, koncertekkel, fotókiállítással várjuk
az érdeklődőket májusban. A rendezvény
tervezett helyszíne a debreceni MODEM.
Emellett a tavaszi szemeszterben kirándulásokat, néptáncesteket és bulikat is tervezünk, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Egészségesen – lendületesen –
tudatosan

lett első kézből értesülhetnek a külföldi lehetőségekről.
EÉ: – Milyen lesz a tavasz számotokra, milyen programokkal készültök?
– Továbbra sem pihenünk. Minden héten vannak üléseink, megbeszéléseink, és
természetesen minden héten rendezünk
programokat a külföldi hallgatóknak, melyekre bárkit szívesen látunk, hiszen ezekkel a programokkal elsődleges célunk, hogy
a külföldi hallgatók jól érezzék magukat,
megismerkedjenek a magyar kultúrával.
Emellett építjük a hidat a magyar és külföldi hallgatók között is. Március elején volt
HÁTTÉR

EÉ: – Talán a legkevesebbet rólatok hallunk
mostanában az egyetemen. Hogyan haladtok a munkával?
– Bíró Bernadett: 2009-ben Egészségügyi és Sportbizottságként alakultunk meg,
de az elmúlt időszakban több változás is
érintett minket. A Sportiroda megalakulását követően bizottságunk sportügyeit ők
vették át. Emellett sokan végeztek közülünk
abból a csapatból, mely kemény magként
indította útjára a programokat, terveket,
célokat fogalmazott meg a bizottság jövőjét illetően. A váltás és megújulás nem volt
könnyű, kerestük a lelkes fiatalokat a csapatba, de még mindig vannak helyek, ezért
is hirdettünk a bizottságba tagfelvételt. Nem
tűntünk el az egyetemi életből, természetesen vannak programjaink, most tavasszal is
jönnek sorban majd az események.
EÉ: – Hogyan értékeled a programjaitokon
részt vevők hozzáállását az egészséges életmódhoz?
– A rendezvényeinkre sok hallgató ellátogat, hiszen minden programot próbálunk
az összes campusra eljuttatni, legyen a téma
az egészséges táplálkozás vagy az egészségügyi szűrések. Problémaként jelenik meg
általában, hogy a fiatalok rendszertelenül
2014. MÁRCIUS

Természetesen az idei ÉPEN programon is
mindennap, minden helyszínen próbáljuk
biztosítani a véradást. Emellett a lelki egészség és stressz kezelés kapcsán is tervezünk
programokat, valamint szeretnénk a többi bizottsággal is közösen pár megmozdulást szervezni.
Környezet- és felelősségtudatos
szemlélet a DEHÖK
Környezetvédelmi Bizottságában

étkeznek, keveset mozognak, nem figyelnek magukra. Ezeket rendszeresen tapasztaljuk a velük folytatott beszélgetések során. A helytelen táplálkozás és egészségtelen életmód megelőzését elősegítve szoktunk tanácsokat, lehetőségeket, segítséget
ajánlani. További probléma, hogy sokan
megígérik maguknak, hogy a programokon való részvételt követően jobban figyelnek majd az egészségüket érintő kérdésekre, de sajnos nem minden esetben váltják
be ígéreteiket.
EÉ: – Említetted, hogy tavasszal is sorban
jönnek a programok, ezekből ízelítőként miket emelnél ki?
– Márciusban sikeresen zajlott a Malomparkban található fitnessteremmel közösen megrendezett nyílt napunk, ahol az
egyetemisták ingyenesen próbálhatták ki
a szolgáltatásokat, mozgásformákat. Ebből is látszik, hogy picit azért még foglalkozunk a sportot érintő témákkal, de a jövőben szeretnék majd nyitni a Sportiroda
irányába. A legnagyobb rendezvényünk tavasszal szokásosan az ÉPEN – Értünk Prevenciós Egyetemi Napok, ahol ismét több
campusra ellátogatva végzünk majd ingyenes egészségügyi szűréseket. Így például
vércukor,- testzsír- BMI,- súlymérést, koleszterin- és vérnyomásmérést, szemészeti
és fogászati vizsgálatot, valamint bőrgyógyászati szűrést is tervezünk. A véradóverseny
kapcsán is szeretnénk a hallgatókat motiválni, és sokkal jobb helyezéseket elérni az
Országos Felsőoktatási Véradóversenyben.
2014. MÁRCIUS

Lassan öt éve annak, hogy új terület,
új téma lett hangsúlyos az egyetemi hallgatók hétköznapjaiban. A környezettudatosság, a természet iránti
szeretet a hallgatók tenni akarása és
a szemléletváltás, mely egyszerre indult útjára a bizottságban.
EÉ: – Mozgalmas időszakon vagytok túl,
hiszen hétről hétre az egyetem valamelyik
campusán feltűntök, átadtok, valamilyen
megmozdulást szerveztek. Hogyan haladtok a munkával, mit lehet elmondani a jelenlegi feladataitokról?
– Gyulavári Attila Zsolt: Bizottságunk
tavaly nagy átalakulásokon esett át: az új
vezetőség és az új tagok, valamint a régebbi tagok tapasztalataiból új struktúrában kezdtünk el tevékenykedni. Létrejött a
Zöld Egyetem Program, mely céljául tűzte
ki, hogy az egyetem hallgatóinak, dolgozóinak figyelmét felhívjuk a környezettudatos
életre és annak fontosságára. A programon
belül három kisebb részt különítettünk el. A
Természetes Egyetem Programot, a Fenntartható Egyetem Programot és a Kerékpáros Egyetem Programot.
EÉ: – Mit lehet tudni ezekről a programokról?
– A Fenntartható Egyetem Programmal
célunk, hogy feltérképezzük a Debreceni
Egyetem kollégiumait. A felmérések között
sor kerül hő-, zaj- és hulladéktérkép készítésre, illetve ökológiai lábnyom számítására is. Emellett szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét különböző alternatív közlekedési típusok használatára is. A kerékpáros egyetem program keretében 2013-ban
a DEHÖK saját forrásából nyugati mintára Magyarországon elsőként kerékpárjavító-állomásokat helyezett ki. Jelenleg négy
állomás várja a hallgatókat – egy a Veres Péter Kollégiumnál, egy a Markusovszky II-es
HÁTTÉR

Kollégiumnál, egy a Kassai úti Campus Hotelnél és egy az Egyetem téri Élettudományi
Központnál. A Természetes Egyetem Program keretében a már meglévő Egyetem téri
dúcetetők mellé továbbiak létesítését végezzük a különböző campusokon. Ennek keretében február 26-án és 27-én is adtunk át
madáretetőt, denevérodút, emellett pedig
madárgyűrűzési bemutatót is tartottunk.
EÉ: – Hogyan álltok jelenleg a bizottsági tagokkal? A hallgatók mennyire érdeklődnek
a tevékenységetek iránt?
– Szerencsére sokan működnek közre
a bizottság munkájában. A megalakuláskor jellemzően agráros és környezetvédelmi szakokon tanuló hallgatók csatlakoztak a munkánkhoz, jelenleg pedig sokkal
heterogénebb már a társaság, hiszen egyre több, nem csak környezetvédelmi területen tanulmányokat folytató hallgató csatlakozott a bizottsághoz.
EÉ: – Hogyan tovább tavasszal, röviden milyen programokon találkozhatunk majd veletek?
– Legközelebb március 17–23. között a víz világnapja alkalmából tartunk
poszterkiállítást, illetve előadást, de a Föld
napja alkalmából is lesz programunk. Április 9-én ismét Nagy Takarítás lesz, emellett a madarak és fák napja alkalmából állatkerti kalandozást is tervezünk májusban, amellett, hogy egy egyetemi kerékpáros túrát is szeretnénk majd megrendezni.
Szabó Barbara
DEHDK PR- és Sajtóiroda
Egyetemi Élet
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A művelődés deszkáin prof. dr. Puhl Antallal –
BTK Centenárium
Idén százéves a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. Ennek tiszteletére, a centenáriumi évben számos rendezvényre kerül sor a BTK-n. Az elsők között a Debreceni
Egyetem Pálffy István Színházi Szakkollégiuma „A művelődés deszkáin” címmel tavaszi
előadás-sorozatot szervezett. Ennek első előadását prof. dr. Puhl Antal tartotta március
4-én este „Az eklektika csúcsra járatása – Gondolatok a Nemzeti Színház építészete kapcsán” címmel.
Puhl Antal a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék vezetője, aki nem mellesleg
egyetemünk esztétika szakos hallgatója is, személye és szaktekintélye sok érdeklődőt csábított a főépületbe. Ez az előadás is, illetve „A művelődés deszkáin” előadás-sorozat összes rendezvénye minden érdeklődő számára nyitott, így aznap este nemcsak bölcsészek, de Puhl Antal tanítványai is szép számban megjelentek. Előadását azzal kezdte, hogy nem igazán ért azzal egyet, hogy az Építészmérnöki szak a Műszaki
Karhoz tartozik, mert meggyőződése, hogy egy építésznek nemcsak műszaki, de művészeti ismeretekre is
szert kell tennie egyetemi évei alatt. Így nemcsak építészetről esett
szó, hanem helyet kapott művészettörténet, politika és színház is.
Mivel a téma fő irányvonala a Nemzeti Színház építészete volt, az
átfogó előismeretek után egy sok szempontból megvizsgált, társadalmilag is nagyon fontos téma következett: mikor érdemes és hogyan érdemes egy nemzetnek Nemzeti Színházat építtetnie, illetve
hogy a mi Nemzeti Színházunk milyen körülmények között és milyen eredménnyel épült meg. Puhl Antal szellemes és szakmailag
megkérdőjelezhetetlen előadása nagyon jó hangulatban zajlott, az
építészmérnök hallgatók ismereteinek bővítése mellett a szakmában kevésbé jártas hallgatók érdeklődését is felkeltette. A szervezők március 25-én is várják azokat a hallgatókat, akik kedvet kaptak a művelődéshez, hiszen második előadóként Kukla Krisztiánt,
a debreceni Modem igazgatóját látják vendégül.
Pásztor Dóra
DEHDK PR-és Sajtóiroda

A jég hátán is lehet segíteni
Ebben a félévben is megrendezték a medikus kori-bulit február 25-én a Debreceni Jégcsarnokban. A szervezők
nem csak a szórakozást tartották fontosnak, az est bevételét ugyanis a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számára ajánlották fel.
A jótékonysági buli szervezői a Debreceni Egyetem Általános
Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerészettudományi
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és a Népegészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatai voltak.
A medikus kori-buli nagy hagyománnyal rendelkezik, több éve
rendszeresen tartják félévente a hallgatóknak. Korábban a nagyerdei jégpálya adott otthont az eseménynek, ám az előző szemeszter
óta a szervezők nemcsak helyszínt, de profilt is váltottak: az új helyszín a debreceni Jégcsarnok, az est bevételét pedig jótékony célra
ajánlják fel. A leendő egészségügyi szakemberek fontosnak tartják
a leukémia elleni harcot, és mivel a hallgatói önkormányzat már
más alkalmakkal is támogatta az alapítványt, így egyértelmű volt,
hogy most is az ő javukra fordítják az összeget. ,,Tudjuk, hogy az
összegyűjtött pénz jó helyre fog kerülni. Az alapítvány a leukémiás gyerekek megsegítésén fáradozik, nemcsak Debrecenben, de országszerte is. Ezt nemes célnak tartjuk, és mi szeretnénk ebben segíteni őket” – mondta Hamar Attila DEHÖK-alelnök, az Általános
Orvostudományi Kar hallgatója. A belépőkből 95 500 forint gyűlt
össze, amit azóta már átadtak a Remény a Leukémiás Gyermekekért
Alapítványnak. Ezt az összeget a kórházi pedagógusok háttér- és
eszköztámogatására fordították. Az ÁOK-FOK-GYTK-NK Hallgatói Önkormányzatai tavasszal is terveznek jótékonysági gyűjtést.
Baráth Ancsa
DEHDK PR-és Sajtóiroda
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„Work hard, play hard!”
Nagy Levente a National Instruments magyarországi HRvezetője, a Debreceni Egyetem történelem és művelődésmenedzser szakán végzett, azon diákok egyikeként,
aki már az egyetemi évei alatt is sorra gyűjtötte gyakorlati tapasztalatait. Beszélgetésünkre éppen texasi útjáról
hazatérve kerülhetett sor...
EÉ: – Az ezredfordulón töltötte diákéveit az egyetemen, két szakot
végezve párhuzamosan. Emellett dolgozott, számtalan önkéntes,
szervezői csoportnak volt aktív tagja. Hogyan is zajlott mindez?
– Egy barátom ajánlására jelentkeztem a művelődésmenedzser
szakra, ő ekkor már egy rádiónál dolgozott, sok szervezői munkában vehetett részt. Ez utóbbi tevékenység mindig is nagyon
érdekelt, már a középiskolai évek alatt is amolyan osztályfelelős
voltam, programokat és kirándulásokat szervezve. 1997-ben sikeresen felvételiztem, majd egy évvel később jelentkeztem történelem szakra is.
Az egyetemi tanulmányaim mellett angolórákat tartottam, történelemérettségire való felkészítést vállaltam, fordításokat készítettem, illetve részmunkaidőben dolgoztam a Magyar Televízió
körzeti stúdiójában négy és fél éven át. Ezenfelül a Nullpont Kulturális Egyesület tagjaként szaknapok, konferenciák, beszélgetések szervezésében vettem részt, diákokból verbuválódott szervezetként itt kiváló lehetőséget kaptunk az önálló munkavégzésre.
EÉ: – Ugyancsak az egyetemi évek során adódott egy afrikai önkéntesség lehetősége...
– Mindig is foglalkoztatott az önkéntes tevékenység, ekkor találkoztam egy dán szervezettel: a Humana People to People több
éve közvetített már ekkor oktatói körbe önkénteseket a világ legszegényebb területeire, főleg Afrika déli részeire. Egy féléves kaliforniai felkészítést követően ekképp kerültem Mozambikba. A
program fókuszában az oktatás áll: lefedik a legkisebbek óvodai,
árvaházi gondozásától az egyetemi tanulmányokig ezt az utat, a
nevelés fontosságában hisznek. „Don’t give them fish, teach them
how to fish!”– vallják, ez azt jelenti, hogy nem elég adományokat biztosítani ezen szegény területek lakóinak; fejlődésük kulcsát kell a kezükbe adni, ami után biztosabban tudnak saját lábra
állni. Egyetemi oktatást vállaltam, kulturális és sportprogramok
szervezését, illetve dolgoztam egy árvaházban.
EÉ: – Hogyan került kapcsolatba mostani munkahelyével, az NI
Hungary Kft.-vel?
– Az egyetem után jó kapcsolatom maradt dr. Erdei Gábor tanár úrral (BTK, Andragógia Tanszék), hazatérésem után ő ajánlott figyelmembe egy gyakornoki állást az NI-nál. Máig úgy gondolom, az Afrikában szerzett élettapasztalat és gyakorlati felkészültség sokat számított abban, hogy végül rám esett az akkori
HR-vezető választása.
EÉ: – Miként jutott el mostani pozíciójáig, hogyan változtak a cég
mindennapjai, mióta itt dolgozik?
– A National Instruments vállalatot Amerikában, Texas államban alapították 1976-ban. A debreceni gyártás megnyitásakor a
teljes létszám 1500 főt jelentett, ma 7000-ren dolgozunk világszerte a cégnél. Toborzó gyakornokként kezdtem munkám, egy
dinamikus, bővülési időszakban: számos interjút tartottunk, rengeteg új belépőnk volt, ezért a folyamatért voltam felelős. A gyár2014. MÁRCIUS

tás mellett új funkciók is indultak, mint az IT, a szolgáltató központok, vagy a kutatás-fejlesztés. Ezekre a pozíciókra a toborzás nagy kihívást jelent, komolyabb csatornákat kell életre hívni,
gyakorta fordulunk egyetemi tanszékekhez vagy kérünk ajánlásokat itt dolgozó kollégáktól. 2006-ban a toborzási csoport vezetője lettem, majd a vállalat központjában, Austinban (Texas) tevékenykedtem, egyetemi toborzás, állásbörzék szervezése volt a
feladatom, illetve részt vehettem a kinti HR munkájában. Hazatérve bekapcsolódtam a gyártás terület HR-tevékenységébe, majd
2008-ban kineveztek HR-vezetőnek.
Az alapító elnök által lefektetett szemlélet – „Work hard, play
hard!” – mindennapi munkámban is motivál: úgy látom, a HR
valóban tud adni egy szervezetnek, nem egy reaktív közeg, felelősséget vállal a dolgozókért, lehetőséget és elismerést biztosít számukra, hogy ők is motiváltak legyenek a munkájukban.
EÉ: – Mit tudna javasolni a jelenlegi hallgatók számára?
– Az egyetem kiváló színtér egyfajta tudás, következetesség elsajátítására, fontos, hogy a hallgatók minél több lábon álljanak,
gyakorlati tapasztalatot gyűjtsenek, nyelveket tanuljanak, csak így
lehetnek piacképesek. Érdemes a diplomamunka során egy életszerű témát választani, egy megvalósult projekt a későbbi munkaadó szemében értékes tapasztalatot jelenthet. Egy pályakezdő esetén kiemelt a konstruktív hozzáállás, hogy azt tartsa szem
előtt, ő mit adhat a meglévő csapatnak, cégnek, és nem fordítva.
Balogh Fruzsina
Egyetemi Élet
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Dolmányosvarjú-kutatás
A Debreceni Egyetem MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke 2006 óta foglalkozik városi környezetben élő varjúfélékkel.
Elsődleges célfajuk a dolmányos varjú, amely kétszínű tollruhájáról kön�nyen felismerhető, arról nem is beszélve, hogy egész évben bárhol találkozhatunk velük városunkban.
A jelenség hátterében többek között az
áll, hogy a faj teljes mértékben alkalmazkodni tudott a városi körülményekhez. Debrecen parkjai, idősebb fasorai kiváló fészkelési
lehetőséget kínálnak, amíg állandó és rendszeres kommunális hulladék terített asztalt
jelentenek számukra. Ezek mellett a dolmányos varjúnak a város területén belül nem
igazán vannak ellenségei, nyugodt szívvel
beszélhetünk róla, mint csúcsragadozóról. A
növényi táplálékok mellett végeredményben
mindent elfogyaszt, ami mozog: ízeltlábúak,
békák, halak, madarak (tojások, fiókák), kisemlősök. A faj városi mivoltával kapcsolatban nagyon kevés ismeretünk van, a témában csupán néhány publikáció látott ez idáig
napvilágot. Mindez adta az ötletet, hogy jobban górcső alá vegyük madarunkat. Kutatásunk az évek során egyre bővült, az új területek közül kiemelnénk a fészek-monitoring
programot – amelynek köszönhetően egyben megismertük a faj fészkelésbiológiáját is
–, a színes gyűrűs projektet, illetve a jelenleg
is futó csapdázási kísérletünket.
A dolmányos varjú populációdinamikájának megismerése céljából nyolc éve rendszeres állományfelmérést (monitoring) végzünk. Ennek lényege, hogy különböző városi mintaterületeket – lelkes önkéntesek
bevonásával – minden év tavaszán „átfésülünk” lakott/aktív fészkek után kutatva.
Amíg 2006-ban csupán tizenegy lakott fészket regisztráltunk az északi élőhelyeken, addig 2013-ban közel negyven volt ez a szám.
Legszembetűnőbb növekedés a Köztemetőben és az Állatkertben – amely kiapadhatatlan táplálékforrásként, mint mágnes a vasreszeléket, vonzza a varjakat – volt tapasztalható, de hasonló trend figyelhető meg a város többi részén is. A megtalált költőhelyek
esetében a fontosabb adatokat (fafaj, fa/fészek magasság, élőhely, GPS koordináták
stb.) rögzítettük. Eddigi eredményeink szerint a varjak minden évben új fészket építenek, preferálják az utcák fasorait, a parkokat,
ellenben a fafaj tekintetében nem annyira vá-
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logatósak, eddig húsz fajról mutattuk ki fészkelésüket. Érdekesség, hogy tölgyfa esetében
jelentős százalékban fagyöngy tövébe építik
gallyfészküket, ami a nagyobb biztonságérzettel magyarázható.
A dolmányos varjú színes gyűrűs jelölési programot Magyarországon elsőként,
2007-ben indítottuk. A kutatás célja a városi varjak területhasználatának, illetve területhűségének a megismerése volt. A tavaszi fészekfelmérés során megtalált költőhelyek közül néhányat – amelyek megközelíthetőek voltak – egy bérelt kosaras daruval
értünk el, hogy a kirepülés előtt álló fiókákat megjelöljük. A fészkek sok esetben elég
extrém helyen voltak: forgalmas utcák, iskolák/óvodák udvara, Állatkert, Köztemető, LOKI-pálya, kertes házak udvara. A hagyományos alumíniumgyűrű mellett egy,
később kettő, végül három színes gyűrűt alkalmaztunk olyan kombinációban, amely lehetővé tette a madarak későbbi egyedi azonosítását. Ezt követően megadott metodika
alapján, illetve önkéntes visszajelzőink által gyűjtöttük az adatokat a madarakról. Az
eredmények igazolták a hipotézisünket, miszerint a fiatal varjak nem hagyják el a várost, sőt sokáig a szülőkkel maradva a kirepülés környékén mozognak, amíg a kedvezőtlen idő beálltával nagyobb csapatokba
nem verődnek.
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A dolmányos varjú egyre szaporodó állományai jelentős hatást gyakorolnak a városi
madárfaunára, de említést érdemel zajongásuk, kukázásuk és egyre gyakrabban előforduló agresszív viselkedésük is. Mindezek
tükrében elképzelhető, hogy a jövőben szükségessé válhat a varjak városi állományszabályozása. Urbánus környezetben ennek szinte
egyetlen lehetősége a csapdázás. Ennek érdekében idén januártól egy csapdázási kísérletet indítottunk, amely célja, hogy teszteljük a
különböző varjúfélékre alkalmas (élve fogó)
csapdatípusok hatékonyságát városi körülmények között. A repertoárunkban szerepel
a kandli (csapóháló), Larsen-csapda, svédcsapda és a nagyobb méretű létrás csapda
is, amelyet saját terveink alapján magunk
építettünk. A kutatás helyszíne az Agrártudományi Központ területén található nagy
kiterjedésű rét, ahol a csapdákat négyszögben, egymástól kb. 60-70 méterre helyeztük
el. Csalinak kenyeret, parizert, illetve csalimadarat használunk. Nagy reményt fűzünk a létrás csapdához, amely hatékonyságát külföldi példák is igazolják. Mind a bécsi
Schönbrunni Állatkertben, mind Szapporo
város szeméttelepén igen szép sikereket értek el a szakemberek. A csapdázási kísérlet
eredményei mind a hazai, mind a nemzetközi természetvédelem/vadgazdálkodás számára relevánsak lehetnek.
A kut at ás a TÁ MOP4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében
zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kövér László doktorjelölt
témavezető: dr. Juhász Lajos
tanszékvezető egyetemi docens
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„Értékek mentén a sikernek zálogával!”
Ismét az egyetemi vérkeringésben a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium
A Nagyerdő szívében megnyitotta kapuit az egyetemi diákságnak a megújult Debreceni Szent László Katolikus
Szakkollégium. A katolikus értékrend, bővülő szakmai
perspektívák, a szabadidős programok és a családias környezet kiváló lehetőséget biztosít bármely kar hallgatója
számára egyetemi karrierjének előmozdítására és szellemi
kibontakozásához.
Jó érzéssel tölt el, ahogy látom a járókelőket, akik szakkollégiumunkra tekintve éppen csak sietve vagy a jó időjárás okán akár
perceket elidőzve meg-megállnak és beszélgetnek. Ekkor jut eszembe a sok-sok pozitív, egyetemi életemet elősegítő motívum, mely
e falak között ért. Úgy érzem jó döntést hoztam, hogy e közösséget választottam.
Szakkollégiumunkban azonos értékrendet valló, a katolikus szellemiséget fontosnak vélő és ezt hitelesen képviselni tudó
egyetemista fiatalok élnek, akik egyfajta kis családot képeznek, melyben odafigyelünk a másikra, örömeire és problémáira.
Szakkollégiumunk alapvetően a vallásos szemlélet, az építő jellegű közösség és az előremutató szakmai fejlődés hármasa köré
szerveződik.
Lelki gazdagodásunkat elősegíti a kápolnában tartott vasárnaponkénti szentmise, heti rendszerességgel zsolozsma, a hittanon való
részvétel és a fél évenkénti lelkigyakorlat lehetőségei. Ezen programok
keretein belül lehetőségünk nyílik megállni néhány percre rohanó világunkban, elmélyülni, s megtalálni a közös hangot önmagunkkal is.
Vallásos irányultságunkon kívül fontosnak érezzük az összetartó
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közösségi élet megszervezését is. Minden szemeszter célkitűzése
közé tartozik a szakkollégium lakói, vezetősége és diákbizottsága
részéről a kikapcsolódás, szabadidős tevékenységek intézményen
belüli lebonyolítása: kirándulások, közös vacsoraestek, filmklub,
zenés-táncos összejövetelek formájában.
Elkötelezett célja közösségünknek a lelki értékek hiteles képviseletén túl a szakmai kompetenciák kidomborítása, fejlesztése.
Kollégiumunk tagjai műhelyekbe szerveződtek, ahol szakirányuknak és érdeklődésüknek megfelelő témájú ismeretek feldolgozása
a feladatunk. Ezt elősegítendő és kiegészítendő szakmai előadássorozatot szervezünk heti rendszerességgel. Ezen előadások keretein belül a kollégisták bemutatják egyetemi képzésük irányát, kitérnek érdeklődési körükre, motivációs elképzeléseikre, és célkitűzéseiket is megvilágítják. Közös igényként fogalmazódott meg az
angol nyelv fejlesztése házon belüli, közösségi oktatás formájában.
Szakkollégiumunk hallgatóságát diákbizottság képviseli, mely öt,
a hallgatóság által választott főből áll. Ezen hallgatók aktívan részt
vesznek a szakmai és közösségi élet szervezésében, kapcsolatot tartanak az intézmény diákságával, ötleteikkel, javaslataikkal elősegítik a közösség fejlődését, képviselik érdekeiket nyílt fórumokon.
Intézményünk felújítását követően maradéktalanul kiszolgálja hallgatóságát a mindennapi élet mozzanataiban. Szakkollégiumunk
jelenleg huszonhárom fővel működik, maximálisan befogadható
létszámunk harminchat fő. Jelenleg fiúkollégiumként működünk.
A lakószobák három emeleten, két-, illetve háromfős szobákban,
külön fürdőszobával megfelelő környezetet és körülményeket biztosítanak a hatékony és sikeres tanuláshoz és pihenéshez. A konyha és a fürdőszoba felszereltségében szintén maradéktalanul megfelel a modern kor elvárásainak. Internetelérés a kollégium területén mindenhol biztosított.
Alakuló közösségünkbe örömmel fogadjuk a maximális létszám nyújtotta keretekig a Debreceni Egyetem bármely karáról,
illetve szakáról érkező vallásos szellemiségű, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiú hallgatókat. Az építő szellemiség és közösség, a nyugodt környezet hozzájárul a kiegyensúlyozott, építő
és aktív egyetemi életvitel megvalósításához. Megtalálsz minket
az interneten is! További információkért (képek, elérhetőség, cím
stb.) kattints a http://www.szentlaszlokollegium.hu/ weboldalra!
Várunk szeretettel!
Bánhegyi Viktor
orvostanhallgató
Külkapcsolatokért felelős diákbizottsági tag
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„Mire a falevelek lehullanak…” – Az EÉ történelmi ismeretterjesztő rovata

Tisza István és a „Nagy Háború”
1914 nyarán, amikor a szarajevói pisztolylövések kioltották
a Monarchia trónörökösének életét, a „boldog békeidők” egyik
emblematikus és legmeghatározóbb politikusa állt a magyar kormány élén. Tisza István – aki ekkor (1913 és 1917 között) már
másodjára töltötte be a miniszterelnöki posztot (képünkön jobbra Ferenc József császárral) – azok közé tartozott, akik úgy vélték, a Monarchiának és különösen Magyarországnak nem érdeke, hogy a merénylet miatt Szerbiával kialakult konfliktus katonai összecsapássá mélyüljön, mivel ez azonnal cselekvésre ösztönözné a cári Oroszországot a balkáni „kistestvér” megvédésére.
Azonban Tisza mástól is tartott: 1914 nyarán gyanakodva gondolt a szomszédos Románia várható magatartására. Románia
„papíron” a Németországot, az Osztrák–Magyar Monarchiát és
Olaszországot tömörítő hármas szövetség tagja volt, azonban az
1910-es évek elején a balkáni politika miatt egyre inkább romlott
a kapcsolata Ausztria-Magyarországgal.

Nem véletlen, hogy Tisza a szarajevói merényletet követő napokban határozottan elutasította a Szerbiának küldendő hadüzenetet, és ezt az álláspontját nemcsak Budapesten, hanem Bécsben
is nyíltan hangoztatta. „Rendkívül kedvezőtlennek tartom az időpontot, hiszen Romániát már elveszettnek kell számítanunk, Bulgária ki van merülve. A jelenlegi balkáni helyzet olyan, hogy alkalmas
casus belli találása a legcsekélyebb gondot sem okozza. Ha majd eljön
az ideje a rajtaütésnek, a legkülönbözőbb kérdésekből kialakítjuk az
okot a háborúra” – írta a magyar miniszterelnök 1914 júliusában.
Tisza végül annak hatására változtatta meg az álláspontját,
hogy a német diplomácia megnyugtató választ adott számára a
Romániával kapcsolatos aggodalmaira. Innentől kezdve a nyilvánosság előtt következetesen a háború mellett foglalt állást, mivel reálisan gondolkodó politikusként tisztában volt azzal, hogy
ha a Monarchia már belekerült ebbe a konfliktusba, akkor a végletekig ki kell tartania, mert – jogosan – úgy gondolta, ellenkező
esetben a dualista állam felbomlása fenyeget. „A Monarchia és a
magyar nemzet egészen addig törekedett a béke fenntartására, amíg
a bizonyítékok egész sorozatából kellett arról meggyőződnie, hogy
tervszerű munka folyik arra, hogy előbb megalázzanak és azután
tönkretegyenek bennünket. […] Mivel mindég világosabb bizonyítékok kerültek elő a szerb kormánynak a merényletben való bűnrészességéről, de a szerb sajtó és a felelős orgánumok részéről kiindu-
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ló halmozódó provokációk következtében is, nem lehetett elkerülni, hogy Szerbiának ultimátumot állítsunk, […] ugyanakkor rögtön leszögeztük, hogy a háború védelmi jellegű” – fogalmazott a
katonai konfliktussal kapcsolatban később.
A korabeli közvélemény nem tudott Tisza kezdeti álláspontjáról, ezért az utóbbi felfogása miatt a kormányfő a háború
emblematikus figurájává vált, ami 1918-ra terhes örökségként nehezedett rá, és nem véletlen, hogy a rengeteg anyagi és emberáldozatot követően akkorra már közutálatnak örvendő személyiséggé
vált Magyarországon. Korábban sem volt népszerű, már 1912-ben
merényletet kíséreltek meg vele szemben, és a „Nagy Háború” végén további két alkalommal próbálták megölni, végül 1918. október 31-én, az „őszirózsás” forradalom napján máig nem teljesen tisztázott körülmények között gyilkolták meg pesti otthonában. Érdemes megemlíteni, hogy a dualista birodalom másik „felében”, Ausztriában is hasonlóan gyűlölt figurává vált az a miniszterelnök, aki a háború kirobbanásakor az osztrák kormány élén
állt. Sorsszerű párhuzam, hogy Karl von Stürgkh ugyanúgy merénylet áldozata lett, mint magyar kollégája (az osztrák miniszterelnököt 1916. október 21-én gyilkolta meg egy bécsi étteremben Friedrich Adler osztrák szocialista).
Noha Tisza igyekezett változtatni a róla kialakult képen, és
részben ezért, részben pedig azért, hogy a háborús körülményekről tájékozódjon, a miniszterelnökségről 1917 májusában történt
lemondását követően a frontra ment, és a debreceni huszárezred
parancsnokaként katonai szolgálatot teljesített. Az alá beosztott
katonáknak és a feletteseinek is – a kezdeti ellenérzések után – fokozatosan megváltozott a véleményük Tiszáról. Nem úgy a politikusoknak, akik a távollétében is csak „reklámezredesnek” gúnyolták az egykori miniszterelnököt. Tisza egyébként nagyon hasznosnak értékelte a frontot eltöltött hónapokat, mivel úgy érezte,
ezáltal került újra közel a néphez, amitől olyannyira eltávolodott
a budapesti parlamenti csatározások következtében. „Most ismertem meg csak igazán a magyar népet. Ez a világ legkülönb fajtája, melyet csak szeretni és tisztelni lehet. Nagy kár, hogy a politizáló intelligencia mást sem tesz, mint ezt a nagyszerű, Isten áldotta
népet rontja” – írta tanulságosan egyik levelében.
Halála után Tisza István szimbólummá vált. 1918/19-et követően, miután a forradalmak lecsengtek, és egyfajta hatalmi-politikai visszarendeződés (ún. „ellenforradalmi” korszak) következett, ő lett a „mártír-miniszterelnök”, akit a „destruktív” irányzatok állítottak félre, ezért a személyét a Horthy-rendszer tulajdonképpen piedesztálra emelte, emlékét számos közéleti tényező ápolta a korszak folyamán. Részben ezért, részben pedig azért,
mert Tisza István jelentős szerepet játszott a M. Kir. Debreceni
Tudományegyetem alapításában, az intézmény 1921-ben felvette, és egészen 1945-ig viselte a néhai miniszterelnök nevét. Ahogy
Verzár Frigyes rektor fogalmazott Tisza halálának 10. évfordulóján, 1928-ban: „Nagy intézmények névadójuk nevét azért viselik, mert mint politikus, uralkodó, vagy adományozó maradandó
erkölcsi vagy anyagi áldozatokat hozott létesítésükért. A mi egyetemünk Tisza István nevét azonban nemcsak ezért írta fel kapujára, hanem [mert] az programot és ideált is jelent számunkra.”
Kerepeszki Róbert
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MOODLE – Virtuális oktatási környezet a Debreceni Egyetemen
A világ nagy egyetemein az elmúlt néhány évben megnőtt a távoktatás és a virtuális oktatási környezet jelentősége, melyben a kurzusokat nem hagyományos órai keretben, hanem a weben látogathatjuk:
ott olvashatjuk a tananyagot, videón nézhetjük az előadást, feladatokat
oldhatunk meg stb. Az egyik első ilyen rendszer a MIT OpenCourseWare
(ocw.mit.edu) szolgáltatása volt. Mára az egyetem majdnem minden kurzusa megtalálható itt több távoktatási kurzus mellett.
Napjaink egyik leginkább elterjedt távoktatási platformja a coursera
(www.coursera.org). Jelenleg ez a vezető megoldás a Massive Open
Online Courses (MOOC) piacán: már nemcsak egy egyetem hallgatóinak
készül, hanem a világon bárhonnan elvégezhető több egyetem ingyenes kurzusa on-line. Az ilyen jellegű képzések népszerűségét mutatja,
hogy a platform olyan neves intézmények kurzusait fogja össze mint
a Princeton University, a Brown University, a Yale University, a Stanford
University, az École Centrale Paris vagy az University of London. A kurzusok némelyikében tanári segítségre is számíthatunk, és tanulhatunk a többi hallgatóval együttműködésben is. A tananyagok szinte mindig tartalmaznak videót, írott szövegeket és könyveket is ajánlanak, ha el akarunk mélyülni a témában

E-learning a Debreceni Egyetemen
Európában – így Magyarországon is – az ingyenes MOODLE a legelterjedtebb távoktatási platform. Az elektronikus oktatási rendszerekben megszokott módon ez is igen változatos tartalmi elemekkel dolgozik: az írott szöveg mellett különböző multimédia anyagok, saját wiki és fogalomtár, kérdőívek, különböző projektalapú oktatási feladatok stb. Az oktató figyelemmel kísérheti a diák munkáját, teszteket, gyakorló feladatokat készíthet, értékelhet. Beépített üzenetküldő és chat alkalmazásával a folyamatos kapcsolattartást is biztosítja az oktató és a hallgató között.
A MOODLE-t a Debreceni Egyetem sok egységében használják,
elsősorban nem távoktatásra, hanem „csak” a tantermi órák kiegészítésére, támogatására. A rendszer lehetőséget ad a vizsgák megszervezésére, és saját munkák beadását is támogatja. Az oktatók azért is szeretik, mert a dolgozatok javítását automatikusan végzi. A hallgatók is
könnyebben felkészülhetnek a számonkérésre gyakorló tesztek segítségével. Ennek ellenére a MOODLE adta lehetőségek kihasználását egyelőre csupán az oktatók saját lelkesedése, igényei határozzák meg. Ráadásul az egyetemen jelenleg elosztott módon használjuk a rendszert,
vagyis több egymástól független MOODLE fut párhuzamosan (a könyvtárnak is van egy: e-learning.unideb.hu). A megosztott működés hátránya, hogy a hallgatók nehezen tájékozódnak a kurzusok között, hiszen
előfordulhat egy hallgató számára több rendszerben is meghirdetett
kurzus. A DEENK informatikai fejlesztéseinek elsődleges célja a hasonló nehézségek áthidalása, a különálló rendszerek összekapcsolása.
Az egyes kurzusokra történő beiratkozás már most is automatikusan történik: a hallgatóknak nem kell külön felvenniük a MOODLE kurzusokat, mert azt elintézi helyettük a rendszer a Neptun alapján. A közeljövőben a DEENK weboldalain a kötelező olvasmányok között megjelennek majd az on-line kurzusok is, amivel lényegesen megkönnyítjük a rendszerek és kurzusok közötti navigációt.

MOODLE-rendszerek a Debreceni Egyetemen
A DEENK rendszerén minden egyetemi polgár számára elérhető, ingyenes nyelvi kurzusokat indított a BTK Idegennyelvi és Továbbképző Központja.
MOODLE rendszert működtet még saját felhasználói számára a volt Orvos- és Egészségtudományi Centrum (tavoktatas.med.unideb.
hu), a volt Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum (nodes.agr.unideb.hu/moodle/), a Tanárképzési Központ (moodle.repetha.unideb.
hu/), a TTK Fizikai Intézet (ssphys.science.unideb.hu/moodle/), az Állam- és Jogtudományi Kar (jog.unideb.hu/moodle/) és a Közgazdaság- és
Gazdaságtudományi Kar (oktato.econ.unideb.hu/moodle/).
Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
2014. MÁRCIUS
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Tesi(l)óra
Békés, növényevő állat, mint egy mókus
vagy egy nyuszika,
csak éppen picit nagyobbra nőtt – véli
Boros Sándor, a Debreceni Egyetem Agrár
Lovasiskola edzője a
lovakról. Ismerkedni
a nagyra nőt „rágcsálókkal” testnevelésórákon is lehet.

A lovakról mindenkinek más kép él a fejében: van, aki a száguldó paripákról hátrafelé nyilazó ősök képét vizualizálja, mások egy
életformaszerű csodálatos sportot látnak benne, míg vannak olyan
hentespártiak, akiknek a kolbász villan be. Engem gyermekként az
állatkertben vállon harapott egy ló, nekem ez jut eszembe, vagyis
én a lovakkal való kapcsolat kialakításánál mínuszból indulok, hiszen negatív élmény kapcsolódik az állathoz. A szakember szerint
erre a problémára van megoldás, és az pont ott van a Nagyerdőn,
a Kartács utcától néhány méternyire.
A Debreceni Egyetem Agrár Lovasiskolájában megfelelő karakterű, képzettségű iskolalovak várják a lovasokat, ők lehetnek a
legjobb tanítómesterek azok számára, akik esetleg félnek a paciktól, ami persze nem ritka. „Teljesen természetes a félelem, a legtöbb
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emberben van egy pszichés gát, ami abból fakadhat, hogy a ló nem
nőtt hozzá a mindennapokhoz, az emberek nem ismerik, tartanak tőle, holott esze ágában sincs semmi rosszat tenni velünk, a ló
békés, növényevő állat” – sorolja a tulajdonságokat Boros Sándor
szakoktató, aki testnevelésórák keretében ismerteti össze a hallgatókat a lovasiskola állományával.
Testnevelés-órai keretek között hetente minden egyetemistának, aki ezt az órát választja, lehetőséget biztosít az egyetem egyszeri lovaglásra, aminek elsősorban a lovakkal való ismerkedés a
célja, egy félévnyi időre mindenki belekóstolhat a lovas élet szépségeibe, hogy aztán később akár szülőként vagy visszatérő szabadidő-lovasként tisztában legyen ezzel a kultúrával. „A fiatalok megtanulják nálunk azokat az ismereteket, melyeknek köszönhetően a
lovak társaságában élvezetesen, balesetmentesen tudják az idejüket
eltölteni. Számtalan példa mutatja, hogy egy huszonéves kezdőből
akár még profi is válhat. Neveltük már helyi díjugrató, díjlovagló
versenyek résztvevőit is. Voltak olyan tanítványaim, akik egyetemistaként ismerkedtek meg a lovaglással, és annyira beleszerelmesedtek, hogy mára saját lóval rendelkező lótartóinkká váltak” – mutat perspektívát a kezdők számára az edző.
Az Agrár Lovasiskolában a ménesgazda szak hallgatói tantervi óráikat töltik az otthonos erdei környezetben, ahol a lovaglás
alaptechnikáját, a lovak tartástechnológiáját, ápolását tanulják. A
szakirányú képzésben tanuló egyetemisták sok lovas rendezvényen is részt vesznek, így elsajátítják az állatok felvezetését, versenyeken bemutatását, a szállítással és az állategészségüggyel kapcsolatos ismereteket.
Természetesen a kötelező testnevelésórák mellett, után, bárki szabadon megismerkedhet a lovassport szépségével az iskolában, ráadásul a hallgatók kedvezményesen vehetnek igénybe minden szolgáltatást. És valójában szinte mindenki ismeri a helyet, még
ha most nem is ugrik be: a gólyatábor erdei éjszakai túrája elvezet
azon a dűlőúton, ami az egyetem központi campusától csupán tizenöt perc sétára található. A Kartács utcán, elhagyva a Park Hotelt, kb.
száz méter múlva kell balra kanyarodni egy földúton, ami egyenesen
odavezet a lovasiskolához, ami persze az ellenkező irányból is megközelíthető: az Auguszta mellett indul be a lombok közé ugyanaz az
út, aminek a másik végén a Kartács utca vár. Éppen ezért nem véletlen, amikor ezen az útszakaszon lovasokkal találkozunk. Persze
így lovagolni nem megy egyből, de kis gyakorlással elérhető lehet.
Szabó Laci
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Élvezem a dolce vitát
Olga, Helga, egy francia csaj meg egy belga, énekli Lukács Laci a Tankcsapdából, ami egy jól választott
nyaralás esetén akár épp ebben a sorrendben történhet... A március 15-i hétvégén rendezett Utazás és
Szabadidő 2014 Kiállítás és Vásár mindennek megszervezésére kiváló lehetőséget biztosított.
Montpellierben a diszkóban a ruhatáros lánynak meg kellett mutatnom a személyimet azért, hogy elhiggye, tényleg
van olyan ország, hogy Hungary. Brüsszelben péntek éjjel a
Mirano Continentalban nem italt kért a lány, hanem hogy
fizessem ki az ötvencentes toalettet számára. Egyikőjük sem
volt Olga, sőt még Helga sem, de tutira jól néztek volna ki
párban a bárban. Ezt összehozni talán még Tom Cruise sem
tudná, hiába nincs neki lehetetlen küldetés, ám egy jól megválasztott nyári vakáció tucatnyi hasonló hölggyel sodorhatja össze az utazót.
A parton rengeteg ember a vízben lóbálja a lábát
Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Horvátország, Görögország, Bulgária, Törökország – a legtöbb utazási katalógusban megtaláljuk ezeket a népszerű nyaralóhelyeket, ahova idén is szervez utakat szinte az összes utazási iroda, több desztinációra
charterjáratokat közlekedtetve. Ez például azt jelenti, hogy egy turnusban el tudnak vinni 160-200 embert az országból, ami azok számára sem jelent hatalmas veszélyt, akik azért mennek külföldre, hogy ne találkozzanak magyarokkal. Pedig honfitársakkal összefutni
igen mulatságos is tud lenni, az olcsó bolgár (buli)tengerparton például az órájának a csuklóján hűlt helyét ütögető, németnyelv-ismeretet feltételező, ám az én szememben azonnal lelepleződő harmincas testépítő strandozó állított meg – miközben a beach bar felé tartva már elképzeltem a korsó burgaszkó márkájú százharminc forintos csapolt sört a kezemben – ezzel a kérdéssel: die óóóóra?
Szőke csajokat nézek a parton, a sörözőben tekézek
A fiatalok számára nem mindegy, hol zajlik az a bizonyos
igazi nyári kikapcsolódás, amikor a tanulás, munka, az egész
éves izgalmak után végre lehet lazítani minden kötöttség nélkül egy nagyot. Alaposan meg kell nézni, mit írnak az adott
helyről a katalógusok, ugyanis a kis halászfalu keskeny utcácskákkal és hangulatos kávézókkal már utalhat arra, hogy
nem lesz a közelben hajnalig tartó szórakozóhely és a parton
sem lehet valószínűleg ismerkedni olyanokkal, akik pluszban megszépíthetik a vakáció forró pillanatait. Ezzel szemben azok a városok, ahol éjjel-nappal lehetőség van a diszkókban és bárokban a szórakozásra, ahol az éjszakai életet elsőrangúnak ítélik, ott már több alkalom nyílik a fiatalság izgalmaira, ami persze nem kötelező, ugyanúgy lehet egész nap a
strandon fürdeni és napozni, ahogy a parti bárban koktélozni
és a nyár slágereire árnyékban táncolni és onnan lesni kifele.
Remélem, elrepít délnek, ahol a többiek henyélnek
Aki ráadásul időben gondolkodik, az jelentős kedvezménnyel foglalhatja le akár még április végéig az utakat a helyi irodákban, ám az
utazási vásárra érvényes pluszmínuszok már sajnos nem érhetők el, csak majd legközelebb jövő márciusban, a 2015-ös nyári hónapokra.
A legolcsóbb utazási ajánlatokat addig is érdemes az interneten is figyelni, akár a nemzetközi oldalak is szóba jöhetnek, a holidaypirates.
comon sokszor igen olcsó, akár transz-atlanti utakat is ki lehet fogni. Ám ahogy az utazási kiállításon idén láthattuk, a belföldi turizmusnak egyre nagyobb terepe van, hiszen miért is kellene egy kellemes erdei kiránduláshoz,
hegyi bicajozáshoz, borkóstoláshoz, kenutúrához a határon túlra utazni, sőt merev részeg is lehet valaki egy héten
keresztül a Tisza-parton, nem szükséges ahhoz Ibizán tombolni. Az utazási kiállítás idei egyik nagy meglepetése
az almapálinkás rettenet volt, ami egy élesztős pornak kinéző, másfél évig a földben pálinkával érlelt juhsajt
volt, ami olyan szagot árasztott, mintha a sajt körüli összes környező állat belerohadt volna. Íze igencsak markáns és szúrós volt, orrba szívva pedig bizonyosan elrepített volna délnek, északnak, és még a mesés Keletnek is.
Szabó Laci
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Raksa Krisztián versei
A pillanat
Eltelt. Kialudt a fény
S csak szemed ragyogott
Az örök éj tengerén.
Hajad volt a dús hullám,
Mely a szél táncában
Omlott le egy vitorlán.
Hangod, mint maga az élet
Mosta gondolataimat el
S megbabonázott.
Érintésed, mint forró vihar;
Körbe öleltél karjaiddal,
Míg én fagyosan remegtem.
Ez volt az a pillanat,
Amiből minden megmaradt
Emlékezetem tengerében.
A mosolygós lány dala
Van egy dal a szívemben,
Ami egyedül a Tiéd
És hiszed, vagy sem,
Szerintem te is szeretnéd.
Tele van szerelemmel,
Szívem szelíd álmával,
Az örök szeretettel,
Lelkem összes vágyával,
Gyengéd, féltő öleléssel,
Határtalan boldogsággal,
Vidám, ízes nevetéssel
S rajongó némasággal.
Tetszene, mert dallama
A legédesebb altató
S folyton azt sugallja,
Hogy nincs hozzád fogható.

Terhes Árpád felvétele

Az Egyetemi Élet folyamatosan várja verseiteket, prózáitokat a szepszelet@gmail.com-ra vagy a szerkesztőség címére!
2014. MÁRCIUS
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ZölDEbbítő

Kedves Hallgatók!
A DEHÖK Hallgatói Környezetvédelmi Bizottsága immáron
hatodik alkalommal rendezi meg a nagy népszerűségnek örvendő Nagy Takarítás elnevezésű hulladékgyűjtési akcióját! Az
elmúlt években közel 150 000 liternyi hulladéktól sikerült megszabadítanunk a Nagyerdőt, és reméljük, hogy segítségetekkel
ez a szám idén tovább növekedik. Ha kedvet érzel hozzá, szeretettel várunk 2014. április 9-én (szerdán)! Gyülekező 9–10 óra
között a Kossuth Lajos Kollégiumok előtti téren. Csak azoknak
a hallgatóknak tudunk Nagy Takarítás-pólót, illetve ebédet biztosítani, akik legkésőbb március 31-én éjfélig regisztrálnak az
alábbi linken: http://goo.gl/KzHZMG. Gyertek ki az épület falai
közül és csatlakozzatok hozzánk, az esetleges hiányzás igazolását pedig bízzátok ránk!
u. i: A jó hangulat és a felejthetetlen élmény garantált, hiszen
az ebéd mellett tombolasorsolás is vár benneteket.
Bővebb információ: www.facebook.com/kornybizdehok ,
www.dehok.unideb.hu/kornybiz
Üdvözlettel: DEHÖK Hallgatói Környezetvédelmi Bizottsága

AKTUÁLIS
A hónap kerékpárosa
Az új félévben, böjtmás havában elindítottuk bringásokat
jutalmazó programunkat. A hónap kerékpárosa bárki lehet, aki
biciklijébe utunk során belebotlunk. Persze ez nem azt jelenti,
hogy ezentúl szanaszét kell hagynotok a drótmerciket, örülünk,
ha a Környezetvédelmi Bizottság jóvoltából telepített tárolókat
használjátok!
Minden hónapban az egyetemi
campusokon végigmegyünk, és
küllőkártyát teszünk a kiszemeltre. Ha bizottságos logóval ellátott kártyát találtok a kereketekbe fűzve, csak annyi
a dolgotok, hogy Facebookelérhetőségünkre elkülditek a
fényképet, amit a kedvenc járművetekkel készítetek.
A hónap kerékpárosa a nyereménye átvétele után már bizottságos bögréből is szürcsölheti kávéját, vagy fényvisszaverős csuklópánttal
tehet a saját testi épsége megőrzéséért.
Légy Te is hónap kerékpárosa!
Írta: Cserős Ádám bizottsági tag

HALLGATÓI FOTÓPÁLYÁZAT

Hallgatók, figyelem!
A DEHÖK Hallgatói Környezetvédelmi Bizottság a Környezetvédelmi Világnap alkalmából fotópályázatot hirdet. Amennyiben szeretsz fotózni, és szeretnéd ezt kamatoztatni, vagy lenne
pár kép a tarsolyodban, amivel szeretnél kezdeni valamit, itt az
alkalom! Várjuk fotóidat közelgő kiállításunkra, melyen értékes
nyereményeket nyerhetsz. Téma: Környezetvédelem. Beküldési határidő: 2014. május 15. E-mail cím: kornybizdehok@gmail.
com (a tárgyhoz írjátok oda, hogy fotópályázat!)
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ÁLLATKERTBŐL JELENTJÜK
Arany fakúszóbéka bébik a Nagyerdőn
A nyílméregbékafélék (Dendrobatidae) a kétéltűek osztályába és a békák rendjébe tartozó család. 251 faj tartozik a családba, ide tartozik az arany fakúszóbéka is. Őshazájuk Dél-Amerika
és Közép-Amerika, de behurcolták a Hawaii-szigetekre is. A nevük onnan ered, hogy a dél-amerikai
törzsek indiánjai az állatok bőréből
kiválasztódó mérget nyilaik végére
kenik, és azzal vadásznak.
A Nagyerdei Kultúrparkban nemrég kelt ki egy kis csapat arany
fakúszóbéka ebihal, és immár teljes
pompájukban megtekinthetőek a Pálmaházban.
zoodebrecen.hu
Írta: dr. Nagy Gergely Sándor bizottsági tag

ZÖLD KÜTYÜK

Élő fényforrás
„Annyi szén-dioxidot képes
megkötni egy év alatt, mint egy
fa egész élete során” – olvashatjuk a Pierre Calleja francia biokémikus által megálmodott eszközről a legtöbb cikkben. A lámpatestben található mikroalgák
megkötik a levegőben található szén-dioxidot, amely során megtermelt energia egy részét
a berendezés elektromos energiává alakítja, ami pedig a világítótestet táplálja. Az algalámpa remekül lesz használható szen�nyezett levegőjű városokban, illetve bármilyen belső vagy külső tér megvilágításában.
Magyar termék vagy import áru?
Képzeljük el mindennapjainkat magyar termékek nélkül: a
szorgalmi időszakot Soproni sör, a vizsgatemetőket házi pálinka, a családi ünnepeket Villányi bor, a kerékpárutakat Csepel bicikli, vagy a lábunkat Tisza cipő nélkül.
De miért vásároljunk magyar terméket?
Mindenkiben más-más gondolat fogalmazódik meg a magyar
termékek kapcsán. Egy hazai termelő a hazai piacon akar értékesíteni, egy családanya a legfrissebb termékekkel szeretné az
otthoni asztalt megteríteni, nagyszüleink a házuk udvarán hizlalt mangalicára esküsznek, egy környezetvédő a külföldről behozott áru ökológiai lábnyomára hívja fel a figyelmet, egy mezőgazdász az idegen országokból behurcolt kórokozók, károkozók veszélyeinek ad hangot.
A magyar termék lényege, hogy kizárólag magyar alapanyagokról, Magyarországon feldolgozott összetevőkről beszélünk.
Egy percig sem várhatjuk el, hogy a mai világ diktálta rohanó életvitel mellett mindenki saját magának állítsa elő a füstölt sonkát,
a sajtot, a mézet vagy a pincében érlelt bort. Így persze a magyar
alapanyagok adta hozzáadott érték sokszor hozzáadott árat követel, de a piszkos anyagiakon túl tartsuk becsben az igazi magyar termelők áldozatos munkáját.
Keressük tudatosan a magyar terméket, hogy mindennapi találkozást teremtsünk hazánkkal!
2014. MÁRCIUS

TERMÉSZETESEN

Majomföld
Dél-Anglia Dorset megyéjében egy különleges és egyedi helyre bukkanhat az utazó. 1987. augusztus 7-én megszületett valami, ami a mai napig kiemelkedő a maga nevében. Az egyik legkedveltebb családi úti cél Angliában. Ez kérem nem más, mint a
Jim Cronin által megálmodott, létrehozott és az évtizedek alatt
felépített Monkey Word. Ez a világ első főemlősmentő központja.
Jim Cronin azzal a céllal hozta létre a központot, hogy legyen
egy állandó otthona a csimpánzoknak, akik a spanyol tengerparton voltak befogva fotózkodás céljából. Az Afrikában született
csimpánzok szüleit lemészárolták, majd a csimpánzbébiket illegálisan csempészték be Európába, hogy pénzt hozzanak gazdáiknak, miközben embertelen körülmények között éltek. Ez ösztönözte Jim Cronint a telep megépítésére. Ideális helyet is talált
egy volt sertésfarmon. Alison mint PhD-éveit töltő biológus érkezett a parkba, itt találkozott Jimmel, és egymásba szerettek,
majd 1996-ban egybe is keltek, és jelenleg ő a Monkey World tudományos igazgatója. Napjainkban több mint 65 hektáron dolgozik a harmincfős lelkes csapat, vigyázva a 14 különböző fajba
tartozó 230 főemlős mindennapjait.
Eleinte azon egyedek kerültek ide, melyeket illegálisan, embertelen körülmények között tartottak fogva Dél-Európában.
Azonban sok minden változott majd harminc év alatt. Napjainkban több kormánnyal is tartják a kapcsolatot, és intézkedéseket sürgetnek az érintett országoktól, hogy óvják a vadon elő
főemlőseiket. A telepen rehabilitálják a bántalmazott majmokat, emberszabásúakat. Sokszor érkeznek fizikai és pszichológia
problémákkal, és teljes felépülésük sokszor lehetetlennek tűnik.
Fizikai sérüléseik többek között törött csontok, amputált végtagok, fogászati problémák, kábítószerfüggés, parazitizmus, bakteriális fertőzések. Lelki sérüléseinek következménye, hogy antiszociálisak lesznek, túlzottan agresszívak, tériszonyuk van mászás
közben, vagy épp élelmiszer-felhalmozás jelentkezik náluk.
Itt azon munkálkodnak, hogy hátralévő életükben egészségesek, kiegyensúlyozottak, boldogak legyenek a majmok. A
Monkey World több mint egy állatkert, ez egy mentőközpont.
Nagyon sok közös van az ember és a majmok között, nemcsak a
megjelenésükben, vagy a biológiai viselkedésükben, hanem az érzelmi megnyilvánulásaikban is. Ők a legközelebbi élő rokonaink.
Sajnos Jim Cronin 2007. március 17-én rákban elhunyt New
Yorkban, de a mentési munkákat özvegy, dr. Alison Cronin,
Jeremy Keeling társalapító és a lelkes csapat folytatja tovább.
Mára a Monkey World fontos szerepet tölt be világszerte a főemlősök megóvása tekintetében.
Ha érdekel a körülötted nyüzsgő élővilág, szeretnél tanácsot
kérni természetvédelmi témákban, vagy csak épp felvidítanak
a természetfotók, keresd a Facebookon a „Természet szolgálatában” nevű oldalt.
Írta és fényképezte: Lenner Ádám (volt bizottsági elnök)
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1848 néző előtt csaptak össze
a szavak forradalmárai
Színházi előadásként tért vissza március 15-én a Red Bull
Pilvaker, az év legkülönlegesebb ’48-as megemlékezése, amiben Magyarország neves színészei és elismert rapperei együtt tisztelegtek a
forradalmi hősök előtt. Idén többek között Szervét Tibor, Kiss Ádám
és Fluor Tomi csatlakozott az irodalmi-zenei kezdeményezéshez.
A Szavak Forradalma produkciót Szente Vajk színész-rendező állította az Erkel Színház színpadára az ünnep estéjén.
Az első Red Bull Pilvaker óriási sikerrel zárult 2012-ben. Akkor
a különleges verseny mellett a rapperek és a slammerek Petőfi-klasszikusok, mint a Bordal, a Csatadal és az Anyám tyúkja átirataival
vívták a szavak forradalmát. A repertoár idén többek közt három
új dallal is bővült: a Füstbe ment terv, a Walesi bárdok és a Talpra
Magyar „remake-jei“ már a Petőfi Rádión is hallhatók.
Az idei esemény egyik legnagyobb vállalkozása a Walesi bárdok
feldolgozása volt, amiben Fluor Tomi is közreműködött. „Azt hiszem, életemben először igazán megünnepeltem március 15-ét“ –

lelkesedett Fluor. „Fontosnak tartom, hogy értéket is közvetítsünk
a fiatalok, illetve azok felé, akik nem tartják vonzónak azt a világot, amit úgy hívunk: irodalom. Ha az előadással növeltük a nemzeti érzést és hovatartozást, akkor az csak jó lehet” – tette hozzá.
A Szavak Forradalmában a szabadságharchoz fűződő verseket úgy igyekeztünk közelebb vinni a fiatalokhoz, hogy a kor legismertebb költeményeit modern zenei alapokra helyezték az előadók. „Költészettel és rappel adtunk tiszteletet az ünnepnek, a forradalmároknak, a kornak. Mert akarunk emlékezni erre az időszakra, és ez a rendezvény azt mutatja meg, hogy a mi fiataljaink hogyan
gondolkodnak 1848-ról” – foglalta össze Szente Vajk.
A Red Bull Pilvakert idén az Erkel Színházban rendezték meg,
ami a dátum előtt tisztelegve 1848 nézőnek adott helyet március
15-én. A Füstbe ment terv, Walesi bárdok és Talpra Magyar az esemény weboldalán a korábbi dalokkal együtt megtalálhatók: www.
redbull.hu/pilvaker

Neonhal

Galaxis útikalauz poposoknak
A torzított gitár hajnalának hangzásától a bluesos áthalláson át az indie-ig terjed
a Neonhal zenekar bemutatkozó albumának gitárcentrikus dalgyűjteménye. Nagy
Tamás (ének, gitár, dalszerző) a mai fiatalok számára már totál ismeretlen Vörös Kakas, Tomi Szomorú, majd hosszú kihagyás
után a szintén évekkel ezelőtt feloszlatott
Amundsen zenekarokban játszott, új zenei
ötleteit a Gonzoból ismert Csatlós Pál gyúrta
a többi hangszerrel egybe, így született meg
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négy hónapja a Neonhal húzós és dallamos
gitártémákkal egyaránt operáló, kilencszámos lemeze.
A kimunkáltan összeállított dalok a rock
and rollba vetett hitről tesznek tanúbizonyságot, hiába vallja szerzőjük, hogy Isten felé
fordulása motiválta a zenei új kezdetre, Nagy
Tomi folyton-folyvást visszatérése a rockzenéhez a műfaj továbbörökítésének áldozatos munkájaként értelmezhető. Az élő zene
örökkévalóságának, a gitárközpontú megszólalásnak rajongása az egész lemez, optimista szemléletű, ami finomságát ott mutatja meg igazán, hogy egyszerre tud mélyre
nyomni és az égbe emelni zenéjével és szövegével egyaránt (Addig). Az Akkordbársony
című dalt akusztikus játékossága és Csató
Dóri (A Nyughatatlan) énekhangja teszi
könnyen megjegyezhető és fülbe mászó darabbá, aminek a végén Subicz Gábor trombiNÉZŐPONT

tajátéka indítja az aszcenziót. Az Ébredj fel!
hallgatásakor – elsőre és sokadjára is – a néhány nap múlva halálának huszadik évfordulójához érkező Kurt Cobain jutott eszembe („A legendák örökké élnek/még akkor is,
ha korán halnak”), ami nemcsak a kezdő soroknak tudható be, hanem a hangulatnak is,
amit a lemez kiváltott – amíg ilyen dalok, albumok születnek Debrecenben, addig a rock
and roll nem élőhalott, hanem nagyon is élő,
magába szippantó zenei mikrokozmosz.
Szabó Laci
2014. MÁRCIUS

Ha ez most egy playback előadás lenne, és az
előadáson belül az én történetem, akkor néhány színész megjelenítené a töprengést, a tűnődést, a tanácstalanságot. És legalább egy közülük a csodát, ami lenyűgöz, ami visszaadhatatlan. Nem először írok a playback színházról,
de attól félek, ami igazán varázslatos benne,
azt sosem sikerült visszaadnom: szavakkal nem
kelthető életre a közös történetek élménye, a
ráismerés, önmagunk és egymás megértése.

Közös
történeteink
Magyarországon a kilencvenes évek elején alakult meg az első
társulat, a Rögtönzések Színháza. Először csak Moreno emlékét
akarták megidézni, egyetlen alkalommal. Lett belőle tíz-, majd
húszéves jubileumi előadás, és több játszó csoport.
De ki is ez a Moreno? Sokan talán a szociometria kapcsán
hallottak róla, de életműve ennél sokkal többet foglal magában.
Jacob Levy Moreno román származású pszichiáter, Bécsben tanult a századelőn, ahol – egész pontosan 1922-ben – kitalálta a
kísérleti színházat. Ez úgy működött, hogy az aktuális újsághíreket, eseményeket játszották el a résztvevők. Egy örökké veszekedő házaspár, George és Barbara esete vezette rá Morenót, hogy
a színpadi megjelenítés feszültséglevezető, és segíthet a problémák megoldásában. A társaságban szolid és visszafogott Barbara
ugyanis otthon gyakran üvöltözött George-dzsal, aki Morenótól
kért tanácsot. A pszichiáter erre mindenféle közönséges szerepeket osztott Barbarára a kísérleti színházban, aki – mondjuk utcalányként – jól kitombolhatta magát, és otthon ezentúl nem vegzálta a férjét.
Moreno következő ötlete az volt, hogy megkérte Barbarát és
férjét, mutassanak be jeleneteket a házasságukból. Az újsághíreket így váltották fel a résztvevők (nézők és szereplők) személyes
történetei. Morenónak feltűnt, hogy ezek a jelenetek mélyebben
érintik a nézőket, mint a máshonnan vett történetek lejátszásai.
Így született meg az a felismerés, hogy a színházat a gyógyítás
művészetévé lehet alakítani. Ahogyan Moreno felesége, Zerka
Moreno írja: „Az az elképzelés, hogy rögtönző színészek vagyunk
életünk színpadán, nagyon erőteljes gondolat. – Az az elképzelés,
hogy kell legyen a színháznak egy olyan formája, mely akkor is
tisztel bennünket, ha hibázunk, és megtanít arra, hogyan élhetjük az életünket teljesebben és kreatívabban, mint pszichodráma
fejlődött ki: az elme színháza.”
De hogyan is zajlik egy playback előadás a gyakorlatban?
A színészek – akik általában pszichodrámával is foglalkozó,
humán végzettségű szakemberek, például pedagógusok, szociális munkások, pszichológusok – megelevenítik néhány vállalkozó szellemű néző pár szóban elmesélt hangulatát. Az egyik előadás kezdetén például egy fiú, aki későn jött, és megosztotta a nézőkkel az emiatt érzett zavarát, viszontláthatta a színpadon, hogyan szeretne láthatatlanná válni, miközben a helyére igyekszik.
– Nagyon halkan jövök be, tulajdonképpen itt sem vagyok –
suttogják a színészek eltakart szemmel, félrefordított fejjel, bos�2014. MÁRCIUS

szúsan vagy szégyenkezve. A helyzet így már ismerős, a nevetés
együttérző, hiszen ki ne késett volna már el életében?
Aztán a játékmester megkérdezi, ki mesélne el egy saját történetet: lehet vidám vagy szomorú, csak az a fontos, hogy személyes
legyen. A mesélő leül a színpad szélén, és szereplőket is választ a
történethez. A színészek pedig figyelnek. Rá kell találniuk, mitől
fontos ez a mesélőnek, mi a szavai mögött húzódó rejtett történet,
hiszen a játék lényege, hogy a színpadon ez is megjelenjék. Próbálják eltalálni, hogy a mesélő milyen lelkiállapotban és élethelyzetben volt ott és akkor. Saját ismerős érzéseikkel dolgoznak, és
a mesélőtől kapott instrukciókkal. A színpadon már önmagukat
játsszák, a saját érzéseiket jelenítik meg. Valamitől mégis ugyanúgy, ahogyan a mesélő átélte. Tökéletesen el kell kapniuk a szerepet, akkor az szinte mágikusan irányítja őket. Nem a mindenki fejében élő, sztereotip mondatokat hajtogatják, ezért előfordul
néha, hogy – ha nem találják a történet fókuszát – nem sikerül
visszaadniuk egy-egy karaktert.
Végül a játékmester megkérdezi, hogy a nézők közül kinek ismerős a történet, az érzés. Ilyenkor mindig rengeteg kéz emelkedik a magasba: kiderül, hogy örömeink és hibáink gyökerei nagyon hasonlóak.
Szeretnénk a playbacket itt is ismertté tenni: a közeljövőben
képzést szervezünk Debrecenben. Érdeklődni a Perspectiva Nova
Egyesület Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/Pszicho
dramaCsoportPerspectivaNovaEgyesulet
Kovács Edina

NÉZŐPONT

Egyetemi Élet

23

Női sportok az egyetemen
A tae-bo, a step aerobic és a zumba.
Ezek azok a tipikus női sportok, amelyeket az egyetemisták legszívesebben űznek a testnevelésóra keretében.
De mitől lesz női egy sport? Miért nem
szeretik a férfiak? És milyen pozitív hatásai vannak az egészségre? Mennyire
sportolnak a debreceni egyetemisták?
Ezekre keressük a választ a KultúrÁsz
Közhasznú Egyesület egészséges életmódot népszerűsítő cikksorozatának
mostani részében.

Harcias mozdulatokat végrehajtó egyetemista hölgyekkel telik meg a tornaterem
a tae-bo órákon. Annak ellenére, hogy a
tae-bo a küzdősportokból átvett mozdulatsorokra épít, a férfiak mégis alig űzik.
Ott jártunkkor sem láttunk egy férfit sem.
Ennek legfőbb oka, hogy a mozgás zenére történik. És pont ez az, amitől a tipikus
női sportok közé tartozik. Ezek jellemzője
ugyanis, hogy a mozdulatokat legtöbb esetben zenei ritmusra kell végrehajtani.
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„A tapasztalatok szerint a lányok ritmusérzéke általában jobb, mint a férfiaké, ezért
nem meglepő, hogy a tae-bo órákon is főleg
lány hallgatóink vannak, hiszen itt is zenére
történik a mozgás. A tae-bo egyszerű ütésekből
és rúgásokból, valamint ezek kombinációjából
álló dinamikus sport. Kőkemény állóképességfejlesztő, ugyanakkor speciális gyorsaság- és
erőnlétjavító, jelentős kalóriafelhasználású,
nagyban fejleszti a keringési rendszert és az
állóképességet. Ugyanakkor nagyon jó mozgáskoordinációt követel a végrehajtása, és a
tapasztalatok szerint a hölgyek ebben jobbak.
Ugyanilyen tipikus női sport még az aerobic,
a zumba, vagy a zenés gimnasztika, amelyek
szintén felvehetők testnevelési óra keretében az
egyetemen. A jógát is ide sorolhatjuk, mert a
mozdulatsorait nehezebben tudják végrehajtani a férfiak, ők ugyanis jóval kötöttebb izomzattal rendelkeznek, mint a nők” – mondta
Lenténé Puskás Andrea, a Debreceni Egyetem Testnevelési Csoport testnevelő tanára.
Szintén nagyon népszerű az egyetemista
hölgyek körében a step aerobic. Itt is zenére
kell végrehajtani a koreografált gyakorlatokat, ezért jól fejleszti a ritmusérzéket. Ezenkívül a térbeli tájékozódó képességet és az
aerob állóképességet is javítja. Ugyanakkor
alakformálásra is kiváló mind az aerobic, a
tae-bo és a zumba, mert erősíti a karizmokat, a combizmokat, hasat, a vádlit, és szinte
az egész testet átmozgatja. Sok hallgató pedig azért jár ilyen órákra, mert a mozgás segít a stressz levezetésében, kikapcsolódást jelent az előadások után, felpörgeti az embert,
megélénkíti a vérkeringést, így jobban megy
tőle a tanulás is. Az egyetemen az alapszakon
2 félév, a mester szakon 1 félév, az osztatlan
képzésen 3 félév teljesítése kötelező. A szabadidősport-rendezvényekről és egyéb sportolási lehetőségekről a www.sport.unideb.hu
oldalon lehet tájékozódni, de a testnevelési
csoportok is tudnak tájékoztatást adni. A sok
lehetőség ellenére a testnevelő tanárok azt
tapasztalják, hogy sok egyetemista mégsem
szívesen jár a testnevelési órákra.

NÉZŐPONT

„A tapasztalatom az, hogy nagyon változó
a sportolási kedv itt az egyetemen. Sajnos az
elsőévesek bevonása a sportéletbe nem mindig
megy könnyen, hiszen sok esetben nem hozzák magukkal a sport szeretetét a középiskolából. A cél az, hogy a sportágak minél színesebb
palettáját kínáljuk a hallgatóknak, ezáltal minél többen kezdjenek el sportolni. A sportnak
mindenki életében fontos szerepet kellene betöltenie, hiszen a testmozgásnak az egészségügyi vonatkozások mellett jelentős szerepe van
abban, hogy energikusabban és boldogabban
éljünk. A rendszeres testedzés nem csupán a
testi-lelki fittség fejlesztésében és fenntartásában, valamint a testsúly szabályozásában játszik fontos szerepet, hanem az ellazítás nagyszerű eszköze is. Az edzés ideális eszköze a
stressz levezetésének, csökkenti a feszültséget,
ezáltal kiegyensúlyozottabbá tesz. Az edzések
végrehajtása sikerélményt nyújt, lehetőség van
arra, hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk,
fejlesszük önmagunkat, és az sem elhanyagolható tény, hogy a sporttevékenység során kiváló alkalom nyílik társas kapcsolataink építésére is” – tette hozzá Lenténé Puskás Andrea.
Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy
ki mit sportol, a lényeg, hogy heti rendszerességgel mozogjunk. Ha nincs időnk vagy lehetőségünk szervezett keretek között sportolni,
akkor jó helyette a rendszeres futás, kerékpározás, úszás, de akár a séta is. A legfontosabb,
hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb sportmozgást, azt, amelyet szívesen
végez, és ezt építse be a rendszeres programjai közé. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület a
sporttevékenységekben is fontosnak tartja a
közösségi élmények kialakulását, ezért szervez rendszeresen biciklitúrákat, erdei túrákat,
kirándulásokat tagjainak és az érdeklődőknek. Az „Egyetemes egészség” projekt keretében márciusban és áprilisban biciklitúrán,
májusban erdei túrán vehetnek részt szervezett keretek között, jó hangulatban az érdeklődők. A részleteket a Facebook oldalunkon
és honlapunkon is közzé tesszük, szeretettel
várjuk az érdeklődőket.

2014. MÁRCIUS

Manu az Manu!
Tavaly szeptemberben Budapesten
önálló koncertet adott a közkedvelt
Manu Chao, de most nem is igazán erről lesz szó. Erre az alkalomra jelent
meg Magyarországon a Clandestino,
Manu Chao nyomában című könyv,
amelyről elsősorban Peter Culshaw
tehet. Az írót maga Malcolm McLaren
(Sex Pistols, PIL stb.) jellemezte
úgy, hogy ő a világzene Indiana
Jonesa. A könyv külső és belső borítója némi utalást tartalmaz arra, hogy ez a könyv izgalmas olvasmánynak ígérkezik. Én magam egy nap alatt kivégeztem, ami egy 444 (!) oldalas életrajz esetében szerintem
nem rossz teljesítmény.
A történet, mint egy átlagos életrajz, a
születéssel kezdődik, ezután Jose-Manuel
Thomas Arthur Chao alias Manu Chao
életének minden mozzanata szinte filmszerűen jelenik meg az érdeklődők előtt.
Tulajdonképpen két, azaz három komolyabb részre tagolható a könyv, pontosan
úgy, mint a francia–spanyol származású
srác élete. Az elsőben az útkeresés, a következőben a Mano Negra, mint legfontosabb cél, a téma. Döbbenetes adatok, hihetetlen történetek barátságokról, bulikról, a
magányról, a depresszióról és magáról az
életről. Manu a szerzővel öt éven keresztül
szinte napi kapcsolatban volt. Bemutatásra kerülnek a nyolcvanas évek lázadó korszaka, a francia underground élet legfontosabb mozzanatai, a kalandos teherhajós
és vonatos turné a világ különböző tájain.
Nem unatkoztak, és élvezték például azt a
mások számára legkevésbé sem komfortosnak nevezhető helyzetet, amit a kolumbiai
teherpályaudvarokon közösen átéltek egy
több hónapos dél-amerikai turné kapcsán.
A Manu Chao mint zenekar csak a
könyv felétől éled fel, én magam nem is
gondoltam, mi lehetett ennek a formációnak az előzménye. Így utólag meg lehet érteni a fickót, miért csak akkor és miért pont
azokkal a szenzációs zenészekkel alkotta
meg életének talán legnépszerűbb csapatát.
A Mano Negra után sokan temették őt, és
furcsa szemmel nézték, amikor teljesen más
koncepcióra helyezte a gondolatait. A kétkedőknek csattanós választ adott Manuel;
aki ott volt azon a kellemes szeptemberi na2014. MÁRCIUS

pon a BP Parkban (mintegy 11 000! szerencsés a nyolcezer főt befogadó helyszínen!!),
azoknak, úgy gondolom, kár magyarázni, mi volt ott. Jellemző és a könyvben is
megemlítésre kerülő apróság, hogy a banda a koncertjei után előszeretettel bukkan
föl anonim módon az aktuális környék valamelyik egyszerűbb becsületsüllyesztőjében, hogy ott amolyan afterparty-szerű előadással szórakoztassák magukat és a spontán ott tartózkodó és ezen eleinte meglepődő, később extázisba eső közönséget, persze teljesen ingyen. Ezek a fickók tényleg
olyanok, hogy akár a szomszédunkban is

élhetnének, egyszerűek, nem celebek, szeretik az embereket, és nem a pénzük miatt. Sőt, ha tehetik – és tehetik –, boldogan
fellépnek menekülttáborokban, ha kérik
őket, elmennek a dzsungel kellős közepére, csak hogy a társadalom jogtalanul perifériára sodródott tagjai is kapjanak valamit, amitől könnyebb elviselni a terheket.
Én magam voltam már néhány nagy koncerten, sok kicsin is, de ilyen élményt az
összes nem adott eddig, és erről, ahogy olvasgattam a kritikákat, a többség ezt állítja. Manu az Manu, ne féljünk kimondani.
Amikor bementem a boltba, hogy megvegyem a könyvet, a kezembe véve nyilván a
borítót kezdtem el nézegetni. A túl sok ömlengőnek tűnő reklám-kritika miatt vegyes
érzelmekkel kezdtem el olvasni, de az első
néhány oldal meggyőzött arról, hogy ezek
mind igazak. Végül, hogy értsük is, miről
beszélek, hadd írjam le a címlapon olvasható Gabiel Garcia Marquez- (Manu családi barátja!) idézetet: „Manuval már négyévesen is csak a baj volt – és még mindig
ugyanolyan!”
Peter Culshaw: Clandestino, Manu Chao
nyomában. Megjelent 2013-ban, Nagy Gergely nagyszerű fordításával, a Gabo kiadó
gondozásában.
sevenslepper
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Hallod? Már hangolnak a zenészek
Selmeczi Fráter Péter tovább kutakodott az idei Campus
Fesztivál fellépőivel kapcsolatban. A pontos helyszínről
még nem rendelkezett megbízható információkkal, viszont olyasmit is megtudott, amiről korábban fogalma
sem volt.

Örült, amikor fény derült arra, hogy kedvenc, britpop alapokon nyugvó muzsikát játszó zenekara, a Heaven Street Seven is itt
lesz a fesztiválon. Péter különösen azt a sort szerette együtt énekelni Szűcs Krisztián énekessel, hogy „Egy atombomba elronthatja a napod”. Lelkes hősünk szerint a lényeg az apró részletekben
rejlik, szerinte ez a sor is alátámasztja e magvas gondolatot. Azt
tudta egy ideje és lelkesen mondogatta másoknak, hogy Németh
Róbert basszusgitáros balkezesként jobbkezes húrozású hangszeren játszik. Hozzá nem értők számára elmondjuk, ez azt jelenti,
hogy nem a legvastagabb húr van felül a gitár nyakán, hanem fordítva. Hmmm… remélem, világos.

A HS7-el kapcsolatban azonban csak most derült fény valamire. Ugye, mindenki ismeri a Tudom, hogy szeretsz titokban című
pár éves slágerüket? Nos, Péter kiderítette, hogy ezt a dalt eredetileg duettnek szánták. Mit gondolnak, ki énekelt volna Krisztián mellett? Menyhárt Jenő? Vécsi Tibor a Korai örömből? Radics
Gigi? Ez utóbbi amúgy lehetetlen, hiszen a dal megjelenésének idején Gigit szűk rokonságán kívül még senki sem ismerte. Szabad a
gazda? Lukács Laci! Na ugye, nem hitték volna? A nem mindennapi páros aztán nem jött össze, Selmeczi Fráter Péter nem tudta, miért, de elhatározta, legközelebb megkérdezi Lacit, ha találkozik vele reggeli futás közben.
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Az is feldobta e jeles fiatalembert, hogy újra láthatja a
Supernemet. „Egyszer mondott nekem nemet, de az szuper volt”
– dúdolgatta lelkesen a Házipatkány nevű punkbanda egyetlen és
méltán ismeretlen szerzeményét Péter. Supernem Szabi egyfajta
etalon volt Péterünk számára, ha lazán akart viselkedni, mindig
lemásolta a hiperaktív zenész jellemző pózait, megnyilvánulásait.
Egy ízben nyert is egy Supernem Szabi hasonmásversenyt. Nem
volt nehéz dolga, mert lefeküdt hassal a földre, és a zsűri megállapította, hogy egyáltalán nem hasonlít a népszerű muzsikusra,
vagyis hason teljesen más, mint Szabi. (Elnézést kérünk érzékeny
lelkületű olvasóinktól, de valóban így történt.)

Amikor a fesztiválprogram olvastán konstatálta, hogy a Paddy
and the Rats is jön hozzánk, Péter nem bírt magával. Azonnal
zöldbe öltözött, elővette hetek óta őrzött Guiness sörét a hűtőből,
s kopogós cipőben kivágott egy tüzes ír táncot a nappali megviselt parkettáján. Csak akkor hagyta abba, amikor az alsó szomszéd tettlegességig fajuló ellenakcióval fenyegetőzve berontott a
lakásba. Péter békejobbot nyújtott a felajzott lakótársnak, és sörözés közben elmesélte neki, mitől volt ilyen lelkes. Nem állta meg,
hogy megcsillogtassa rock and roll ügyi alapismereteit. Elmesélte az érdeklődő, zenéhez semmit sem konyító középkorú műbútorasztalosnak, hogy a Rat, ami patkányt jelent, milyen sokszor
bukkan fel akár zenekarnévként vagy lemezcímként a punk műfajban. Ott van ugye a Bob Geldof által alapított Boomtown Rats
vagy a Stranglers első albuma, a Rattus Norvegicus.
Ha már itt jártak, gyorsan felütötték a wikipédiát és utánanéztek a norvég vándorpatkánynak, s fontos dolgokat tudtak meg e
fölöttébb érdekes, ám egyben meglehetősen taszító állatról. Mivel közben folyamatosan fogyasztották a finom barna sört, igen
emelkedett hangulatba kerültek. Selmeczi Fráter Péter pertut ivott
újdonsült barátjával, majd együtt kezdtek el táncolni a Paddy and
the Rats vad, ritmusos dalaira. Ennek folytán újabb és újabb dühös
szomszédok bukkantak fel, akiket Péter lelkesedése sorra meggyőzött. Hajnalra az egész ház ott táncolt a nappaliban, a nyolcvanéves Ilonka nénitől kezdve Csobánka Guszti bácsiig, aki utoljára a nyolcvanas években, valami vállalati bulin bugizott ilyen jót.
Az biztos, hogy ezen az estén a Campus Fesztivál esetleges látogatóinak száma jelentősen emelkedett Selmeczi Fráter Péter áldásos tevékenységének következtében.
Kukszics Máté
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A kristálytiszta gondolkodásért
– beszélgetés Kertész András professzorral –
Prof. Dr. Kertész András nyelvész, akadémikus 1981-ben szerzett tanári diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetem angol–német szakán, ezt követően tanársegédként helyezkedett el
az egyetem Német Nyelv és Irodalom
Tanszékén. 1996-tól egyetemi tanár.
2002-től a DE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának a vezetője. 2001-től a
Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-től rendes tagja. 2008-tól
az MTA Nyelvtudományi Bizottságának elnöke. Kutatási területe az elméleti és német nyelvészet, valamint a
tudományelmélet.
EÉ: – Professzor Úr! A Magyar Germanisták Társasága, neves szakemberek az elmúlt esztendőben Önnek ítélték oda a Pro
Germanistica Hungarica Díjat, amit azzal
indokoltak, hogy az előző években Ön mutatott fel a legtöbbet a magyar germanisztika fejlesztése érdekében. Mit tud tenni egy
magyar tudós egy idegen nyelv nyelvészetének fejlődéséért?
– A díj tudomány- és oktatásszervező tevékenységemet is elismerte, de talán elsősorban annak a sajátos szemléletnek szólt,
amely a tudományos kutatómunkámat jellemzi. Az én germanisztikai szemléletem
vezérelve az, hogy a nyelvészet műveléséhez a nyelvelméleti reflektáltság mellett tudományelméleti reflektáltságra is szükség
van. A nyelvelméleti reflektáltság azt jelenti, hogy a jelenlegi nyelvtudomány fő vonu-
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latával összhangban az összes emberi nyelvre érvényesnek tekintett elméleteket alkalmazunk a német nyelvi adatokra csakúgy,
mint más nyelvek adataira. Ily módon a német nyelvi szabályokat általános törvényszerűségekből vezetjük le. A tudományelméleti
reflektáltságon pedig azt értem, hogy a nyelvészeti elméletalkotás alapjaira is rá kell kérdezni ahhoz, hogy pl. a német nyelv vagy általánosságban az emberi nyelv működését
megérthessük.
EÉ: – Akadémiai székfoglalójában arra a következtetésre jutott, hogy az elméleti nyelvészet jelenlegi tudománymódszertana nem
minden tekintetben alkalmas feladatának
ellátására, ezért új tudománymódszertanra
van szükség. Van még új a nap alatt az Ön
kutatási területén?
– Természetesen van új a nap alatt az én
szűkebb kutatási területemen is. Az elméleti nyelvészet napjainkban jelentős átalakuláson megy át. Az elmúlt ötven évben a hangsúly a nyelvészeti elméletek technikai apparátusának finomításán volt, elhanyagolva az
adatfeldolgozást. Ugyanakkor az utóbbi évek
igen heves nyelvészeti vitái felszínre hozták
e személet hiányosságait, és világos törekvés
kezd kibontakozni arra, hogy egymástól naiDEál

gyon eltérő adattípusok feltárása és egymással való összekapcsolása kerüljön az elméletalkotás fókuszába. Azonban a különböző adattípusok kombinációjának problémáját a jelenlegi elméleti nyelvészet nem tudja
kellő hatékonysággal kezelni. Rákosi Csilla
kolléganőmmel ezért döntöttünk úgy, hogy
kidolgozzuk az elméleti nyelvészet radikálisan új, adatorientált tudománymódszertanát. Ezt az új felfogást nemrég az egyik
legrangosabb nemzetközi könyvkiadónál,
a Cambridge University Pressnél megjelent
könyvünkben tettük közzé, melynek máris
komoly nemzetközi visszhangja van.
EÉ: – Egyébként mennyire aktív a nyelvésztársadalom, mennyire reagálnak egymás publikációira, és mennyire előrevivők ezek a megnyilvánulások?
– A tisztán szakmai viták előrevihetik a
nyelvtudományt, de azt is tudjuk, hogy az
olykor igen vehemens támadásokban közrejátszanak az egyéni és csoportérdekek is.
Azok a nyelvészek, akik komoly fórumokon eredeti gondolatokat publikálnak, kapnak „hideget-meleget”.
EÉ: – Hisz Ön a folytonos és folyamatos fejlődésben?
– A huszadik század első felében domináns volt a tudományról való gondolkodásban az ún. analitikus tudományelmélet, mely
úgy vélte, hogy a tudomány fejlődése alapvetően kumulatív. Ezt azt jelenti, hogy az újabb
ismeretek kiegészítik a korábbiakat, azokra
ráépülnek, így tudásunk folyamatosan gyarapszik, összegződik. Az 1960-as évek elején
jelent meg Thomas Kuhn tudománytörténész és filozófus nagyhatású könyve. Ebben
azt fogalmazta meg, hogy a tudomány fejlődése nem kumulatív, hanem olyan tudományos forradalmak viszik előre a tudományt,
amelyek egyfelől lebontják a meglévő paradigmákat, másfelől azokkal össze nem mérhető, új megismerési mintákat hoznak létre. Az én álláspontom e két felfogás mindegyikétől különbözik. A nyelvészeti elméletalkotásra vonatkozó vizsgálataim arra az
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eredményre vezettek, hogy a fejlődés a korábbi ismeretek visszamenőleges, ciklikus és
prizmatikus újraértékelésének folyamata, vagyis, hogy a nyelvtudományban az új ismeretek nem a semmiből születnek, de nem is
a korábbiak lineáris és folyamatos folytatásaként jönnek létre. Sokkal inkább arról van
szó, hogy újra és újra visszatérünk valamely
korábbi ismerethez, de nem annak változatlan formájában, hanem többszörösen újraértékelve. Az újraértékelési ciklusokban az
ismereteket más és más fogalmak, módszerek, kritériumok, problémák, háttérfeltevések „prizmáján” keresztül szemlélve módosítjuk, egészítjük ki vagy vetjük el.
EÉ: – Azt nyilatkozta az egyik televíziós csatornának, hogy Magyarországon és itt az
egyetemen is előtérben kell maradniuk a nemzetközi szinten is kiváló visszhangot kiváltó
alapkutatásoknak, ugyanakkor fontos, hogy
ezeknek látható, mérhető, alkalmazott eredménye is legyen. Hogyan felelnek meg ezeknek
az elvárásoknak az Ön kutatásai?
– A tudományos fejlődés motorja az alapkutatás, e nélkül nincs alkalmazott kutatás.
Eredményessége a gyakorlatban azonban
előre nem kiszámítható. Ha az alapkutatásokat visszaszorítjuk, a tudomány fejlődésének ártunk vele. A helyes irány az, hogy be
kell fektetni az alapkutatásokba, miközben
a társadalom kitermeli azokat a feltételeket,
amelyek egyes alapkutatási eredmények gyakorlati alkalmazásait lehetővé teszik. Ehhez
sokszor évek, évtizedek kellenek. Hibásnak
tartom azt az általánosan elterjedt nézetet,
hogy a humán tudományoknak nincs közvetlen gyakorlati haszna. Számos konkrét
példával tudnám ezt cáfolni, de csak kettőt
említek itt. Az egyik, hogy két évtizeddel ezelőtt megjelent német nyelvészeti könyvemben bemutatott problémamegoldó heurisz-
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tikák egészen meglepő számítógépes alkalmazására bukkantam mintegy tíz évvel később. A másik példa, hogy kollégáimmal egy
EU-s projektben azokat a nyelvi eszközöket
tártuk fel, amelyek révén a kommunikáló felek érdemben befolyásolhatják a társadalmat
érintő döntéseket. Ez elsősorban alapkutatás jellegű vizsgálódás volt, de eredményét
fel lehet használni akár a gazdasági, akár a
politikai döntéshozatalban.
EÉ: – A kutatásai és a számos közéleti tevékenysége mellett a tanításból is kiveszi a részét. Tudásából mit szeretne átadni tanítványainak, a jövő nemzedékének?
– A hallgatókat a nyelvészet révén elsősorban a kristálytiszta, reflektált, problémamegoldó gondolkodásra szeretném nevelni. Megpróbálom kialakítani bennük az
igényt a világos fogalomhasználatra, a logikus következtetési készség elsajátítására, az
elvont fogalmakkal való bánásra, a gondolkodás fegyelmezettségére és szigorára. Vé-
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leményem szerint ezek nagyon fontos feltételei annak, hogy egy hallgató megkísérelhessen megérteni valamit az őt körülvevő világ mélyebb összefüggéseiből, például a
nyelvek működése mögött meghúzódó törvényszerűségekből.
EÉ: – Munkája során honnan tájékozódik,
könyvtárakban, szakkönyvekből, vagy az
online csatornákat is használja? Mi a módszere?
– Az én szakterületemen az élvonalbeli
szakfolyóiratokban megjelenő publikációk
túlnyomórészt hozzáférhetők elektronikusan itt, az Egyetemi Könyvtárban. A maradékot pedig könyvtárközi kölcsönzés útján
általában néhány nap leforgása alatt meg tudom kapni. Más a helyzet a könyvekkel. Magyarországon borzasztóan drágák a papír
alapú, de az e-könyvek is, így rá vagyok szorulva a külföldi könyvtári kutatómunkára.
EÉ: – A mindennapokban elvont, elméleti kérdésekkel foglalkozik. Van-e olyan tevékenység
az életében, ami ezeket feloldja, kikapcsolja?
– Családcentrikus ember vagyok, a feleségem és a két gyermekem a szemem fényei.
Ez az a közeg, amely erőt ad az embernek ahhoz, hogy az élet nehezebbik részében megállja a helyét. Nagyon szeretek sportolni is,
rendszeresen futok és úszom, ha tehetem,
mindennap. Nyilvánvaló, hogy a jó fizikai
közérzet az alkotómunkámra is serkentőleg
hat. A magányos sportokat azért is szeretem,
mert az a napi 1-1,5 óra magány kiválóan alkalmas arra, hogy zavartalanul végiggondoljam azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatnak. Mindemellett fel tudok oldódni
abban, amit szépnek találok, egy szép gondolatmenetben csakúgy, mint például a táj
vagy a zene vagy az irodalom szépségében.
Szegedi Magdolna
Egyetemi Élet
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A DE-ficit mostani írásában Kele János az ukrajnai események kapcsán annak járt utána, hogy vajon a demokrácia és a nyugati típusú jogállam garantálja-e a fejlődés lehetséges legmagasabb fokát.

Kell-e Ukrajnának demokrácia?
Ukrajna évszázadok óta nyugat és kelet ütközőzónájának számít. Kulturális,
nyelvi, etnikai és társadalmi megosztottsága árnyalja a képet, de a fő gond mindig is az volt, hogy az ország útjában állt
az orosz nagyhatalmi törekvéseknek. Ahogyan Zbigniew Brezinski, lengyel származású amerikai politológus mondta valamikor: Oroszország Ukrajna nélkül csak egy
ázsiai nagyhatalom, vele együtt viszont már
európai is.
Akármennyire is összetett a jelenlegi ukrajnai helyzet, a konfliktus lényege az értékválasztásban rejlik. Ukrajnának a nyugati típusú demokrácia és a hagyományosan keleti jegyekkel bíró autokrácia között
kell választania. De vajon valóban annyira egyértelmű a választás, mint amilyennek elsőre tűnik?
Tényleg minden esetben a demokrácia és a nyugati típusú jogállam garantálja a fejlődés lehetséges legmagasabb fokát?
Li Kuan Ju, egykori szingapúri miniszterelnök szerint például nem, sőt a politikai szabadság és a polgárjogok megvonása
jóval hatékonyabban serkenti a gazdasági
növekedést. Ez a megközelítés abból indul
ki, hogy ha az emberek választhatnának a
politikai szabadság és gazdasági szükségleteik kielégítése között, kivétel nélkül utóbbira voksolnának. Még igen komoly szintű nemzetközi politikai vitákban is rendszerint felmerül a kérdés, hogy vajon mi
az előbbre való: a szegénység és a nyomor
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tásokkal és szabad véleménynyilvánítással
lenne igazolható. Éppen azokkal az eszközökkel, amelyeket egy autoriter berendezkedés semmi szín alatt nem hajlandó engedélyezni. A fentiek alapján nyilvánvaló,
hogy az empirikus tapasztalatok nem adnak meggyőző választ a kérdésre.
leküzdése, vagy a polgárjogok garantálása?
Látszólag logikusnak tűnik azt válaszolni,
hogy az előbbi, és a polgári szabadságjogok
szavatolásának előtérbe helyezése olyan luxus, amelyet egy alacsony jövedelmű ország
egyszerűen nem engedhet meg magának.
Ráadásul sokszor az empirikus bizonyítékok is ezt az elgondolást támasztják alá.
A korábbi évtizedekben számos ázsiai ország (Dél-Korea, Szingapúr, jelenleg Kína)
képes volt arra, hogy autoriter berendezkedés mellett is nagyobb növekedési ütemet produkáljon, mint néhány demokratikusabb értékekkel bíró versenytársa (India, Costa Rica). Ugyanakkor viszont az is
igaz, hogy az Afrika sikersztorijának számító Botswana éppen a demokratikus jogrend kialakításával kezdte meg szárnyalását a kontinensen.
Közelebb juthatunk a válaszhoz, ha
azt vizsgáljuk, milyen okok vezettek az
autoriter berendezkedésű, de gyorsan fejlődő ázsiai országok sikeréhez. Könnyű belátni, hogy mind a koreai, mind a szingapúri növekedésben hatalmas szerep jutott
a verseny iránti nyitottságnak, a nemzetközi piacokra való belépésnek, a magas színvonalú oktatásnak, valamint az export és
az iparosítás állami ösztönzésének. Az viszont, hogy ezen stratégiák és politikai elgondolások bármelyike olyannyira ne fért
volna össze a demokratikus berendezkedéssel, hogy működését a kormányzatnak
diktatórikus módszerekkel kellett kikényszerítenie, nehezen igazolható.
Szintén hasonló logikai bukfencet találunk az emberek politikai jogokat és gazdasági előnyöket érintő szabad választását
illetően is. Li Kuan Ju szerint az állampolgárok minden esetben az utóbbi lehetőségre voksolnának, ám az, hogy ez a feltevés
valóban igaz-e, csak demokratikus válaszDE-FICIT

Érdemes tehát megvizsgálnunk azt,
vajon milyen elméleti összefüggés lehet a politikai szabadságjogok kiterjedt gyakorlása és a gazdasági szükségletek kielégítése között.
Egyrészt, ezen a téren is van néhány történelmi tapasztalatunk. Még soha nem tört
ki éhínség olyan független országban, amelyet szabad választásokon, demokratikusan
megválasztott kormány irányított. Fordítva
viszont ez már nem igaz: igen sok tapasztalattal rendelkezünk azt illetően, hogy jelentős problémák fordulnak elő a lakosság
ellátásában tekintély- és/vagy önkényuralmi rendszerekben, illetve autoriter berendezkedésű diktatúrákban.
Gondoljunk csak bele: vajon lehetséges-e értelmezni gazdasági szükségleteinket
érdemi vita és szabad véleménycsere nélkül? A logika azt mondja, hogy már a gazdasági szükségletek alapszintű megfogalmazása is megköveteli a politikai szabadságjogok gyakorlását, ilyen módon tehát az
összefüggés meglehetősen közvetlen a kettő között. Különböző kutatások például azt
mutatják, hogy India azon részein, ahol az
írni-olvasni tudók aránya viszonylag nagy a
teljes népességben, jelentősen visszaesett a
születésszám. A híres közgazdász, Amartya
Sen szerint mindez azért történt, mert nyilvános eszmecsere zajlott arról, milyen ká-
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ros hatásai lehetnek a magas termékenységi rátának nemcsak a fiatal nőkre, de a közösség egészére nézve is. Mindez lefordítva azt jelenti, hogy az emberek a nyilvános
és szabad vita hatására képesek voltak átértékelni évtizedes preferenciáikat. Ha nem
létezett volna politikai szabadság, és a kérdésről nem alakul ki nyilvános vita, mindez sosem történik meg.
De vajon képesek vagyunk ezt számokkal is bizonyítani?
A Freedom House Intézet ’Freedom in
the World’ című jelentése a szabadság szintjét értékeli a világ szinte összes országában.
Számunkra most azért lesz tökéletes ez a
mutató, mert hat dimenziója segítségével
mind a politikai jogokra, mind a polgári
szabadságjogok érvényesülésére vonatkozóan vonhatunk le belőle következtetéseket.
A jelentés végeredményében minden
egyes vizsgált országot, mindkét dimenzióban elhelyez egy 1-től 7-ig terjedő skálán. Ebben a dimenzióban az 1 a szabadság
legteljesebb fokát, a 7 pedig legkevésbé szabad szintet jelöli. Ha egy viszonylag egyszerű regressziós eljárás segítségével összevetjük az országonként kapott szabadsági szinteket a GDP/fő adatokkal, akkor nagyjából
arra az eredményre jutunk, hogy a kevésbé szabad országok általában szegényebbek, mint a nagyon szabadok.
És ez hasonló módon (vagy még inkább)
akkor is igaz, ha a politikai jogok helyére a
polgári szabadságjogokat helyettesítjük be.
Egyértelmű ok-okozati kapcsolatot
ugyanakkor ez az összevetés sem mutat,
nem vonható le tehát az a konzekvencia,
hogy egyes országok akkor és csak akkor
gazdagabbak más országoknál, ha egyben
szabadabbak is. Az viszont tisztán látszik
a grafikonokon, hogy a magas szabadsá2014. MÁRCIUS

gi szinttel rendelkező (ez a vízszintes tengelyen az origóhoz minél közelebbi helyet
jelent) országok általában relatíve magas
GDP/fő szinttel rendelkeznek a kevésbé
szabad országok többségéhez képest.
Bár tudományosan teljességgel megalapozott állásfoglalást nehéz tenni, az nagyjából egyértelműnek tűnik, hogy Li Kuan Ju
azon kijelentése, miszerint az anyagi jólét és
a politikai szabadság nem függ össze, téves.

Nem lehet bármilyen jellegű politikai intézkedést és rendszert összehangolni bármilyen gazdasági intézkedéssel. Milton
Friedman Nobel-díjas közgazdász szerint
például a gazdasági szabadság szerves alkotóeleme a tágan értelmezett szabadságnak, s
mint ilyen, a politikai szabadság megteremtésének egyik legfontosabb előfeltétele. Az a
rendszer, amely garantálja a szabad gazdálkodást, egyben elvezet a politikai szabadság magasabb fokához is, hiszen elválasztja egymástól a politikai és gazdasági elitet.
Vagyis lehetővé teszi, hogy adott esetben az
egyik kompenzálja a másikat.
Jól bizonyítja mindezt, hogy a történelemben nagyjából az 1800-as évek elejéig
nem volt tapasztalható konstans és tartós
gazdasági növekedés. A gazdasági növekedés beindulása, fenntartható pályára kerülése, a jólét fokozatos növekedése egyértelműen együtt járt a politikai szabadság és a
demokratikus rendszerek kialakulásával,
valamint megszilárdulásával.
DE-FICIT

De vajon miért jár kéz a kézben a politikai szabadság, a gazdasági szabadság és a fejlődés?
Gondoljuk csak végig: a politikai szabadság azt jelenti, hogy egyetlen ember sem
kényszerítheti rá akaratát korlátok nélkül
embertársaira. Azáltal, hogy a piac kivonja
a gazdasági élet szervezését a politikai hatalom ellenőrzése és irányítása alól, kikapcsolja az állam gazdasági kényszerítő hatalmát
az állampolgárok felé. A gazdasági erő ezzel
tulajdonképpen korlátozza a politikai hatalmat, így növeli a polgári szabadságot, hos�szú távon pedig önfenntartóvá teszi a rendszert. Látnunk kell, hogy az egyes szabadságok nem függetlenek egymástól, hanem kölcsönösen feltételezik a másikat.
Ukrajna sajátos geopolitikai és etnikaikulturális pozíciója miatt, úgy tűnik, kétféle függés, az európai és az orosz között választhat. Valójában azonban nem erről van
szó: Ukrajna jövőjét a nagyobb politikai és
polgári szabadság, valamint a központosított, autokratikus államkapitalizmus közötti választás határozza meg. Ha előbbit választja, azzal megnyílik előtte a kapitalista,
szabad tulajdonjogon és demokratikus értékeken alapuló fejlődés lehetősége, amely
hosszú távon versenyképességet, gazdasági
növekedést és jólétet eredményezhet. Ha a
központosított, autoriter álláspont és érdek
győz, akkor viszont Ukrajna minden eddiginél nagyobb kihívás elé néz: úgy kell a fejlődés útjára lépnie, hogy az minden korábbinál törékenyebb lesz, hisz nem a polgári
szabadság és a demokratikus értékekből fakadó szabad választás lehetősége motiválja.
A cikk sorvezetőjéül dr. Czeglédi Pál egyetemi docens „Gazdaságpolitikai alternatívák
a modern világban” című kurzusa során elhangzott gondolatai szolgáltak. Köszönet érte.
Kele János
Egyetemi Élet
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„Kocsmahangulat” a Kassai campuson
Persze nem a szó szoros értelmében, pusztán csak arról
van szó, hogy a Debreceni Egyetem Hallgatói Sportirodája hagyományteremtő céllal póker- és csocsóbajnokságot
szervezett az elmúlt hetekben, melyeken szép számmal
képviseltették magukat az intézmény hallgatói, oktatói,
illetve dolgozói egyaránt.
Először a póker nagyágyúi ültek asztalhoz, nem is kevesen… a
száztizenhét(!) fős mezőny tagjai este fél nyolckor foglalták el széküket a Lovardában, és kezdetét vette az egész estés őrület. Mondani sem kell, ahogy fogytak a versenyzők, úgy fokozódott az izgalom
a teremben, majd végül hétórás heroikus küzdelem után Gabnai

Gergő személyében
megszületett a győztes, aki kupával és a
vele járó dicsősséggel
gazdagodott a torna
végeztével. Gabnai
mellett említsük meg
a döntő asztal további résztvevőit is: Tóth
Dániel, Nagy Ádám,
Balogh Attila, Rácz
András, Éles Attila,
Szilágyi Szabolcs és Németh Máté is kiválóan játszott.
Kedden már a Neon City & Garden csocsóasztalaira szegeződtek a tekintetek, ugyanis itt rendezték meg az első Egyetemi Csocsó
Bajnokságot, melyre huszonhat páros regisztrálta magát a sportreg.
unideb.hu oldalon, a Debreceni Egyetem Sportregisztrációs oldalán. A több tucat lejátszott mérkőzés után végül a Koi Ádám–Tagyi
Ákos, a Balogh Lajos–Alexa Márk és a Pusztai László–Horog Gyula
párosok jutottak a hármas döntőbe, melyben végül a körmérkőzések során utóbbi páros került ki győztesen, elhódítva ezzel a győztesnek járó trófeát.
Hasonló bajnokságokról a www.facebook.com/unidebsport oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

V. Országos Vegyész Teremlabdarúgó Torna
Március 8. és 9. között ötödik alkalommal rendezték meg
a már-már hagyománynak számító Országos Vegyész Teremlabdarúgó Tornát. Idén egyetemünket érte a megtiszteltetés, hogy otthont adhatott a „vegyésztársadalom”
sporteseményének.
A minden év elején megrendezendő verseny öt évvel ezelőtt azzal a céllal indult útjára, hogy a vegyész szakokon tanuló fiatalokat
és a szakma képviselőit legalább évente egyszer összehozza egy jó
hangulatú hétvége erejéig, melyen a szórakozás, ismerkedés mellett
főszerepet kap a győzelemért folytatott harc. Mindemellett a találkozó lehetőséget ad a diákok és a szakmabeliek közötti kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére is. A rendezvény főszervezője egyetemünk vegyészképzésében részt vevő három hallgató volt, akiknek
10-15 önkéntes segített a lebonyolításban. Az esemény nem valósulhatott volna meg a DEHÖK és a TTK HÖK támogatása nélkül.
A tornán nyolc csapat indult, melyből öt vegyészoktatásban részt
vevő egyetemistákból verbuválódott (Debreceni Egyetem, Pécsi
Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, Budapesti Műszaki Egyetem), három pedig
a vegyipari cégek képviselőiből (MOL TKD FC, TVK, Egis Nyrt.)
állt. Az izgalmak és a látványos meccsek idén sem maradtak el.
Szombaton a csoportmeccsek alkalmával vegyészeink az A csoportba kerültek, ahol az Egis Nyrt, a TVK, valamint a Pécsi Tudományegyetem csapataival mérkőztek meg. Az eddigi öt torna során először szenvedett vereséget a TVK csapata, amit a DE vegyészeinek
köszönhettek. Végül a harmadik helyet szerezték meg fiaink a csoportban, a rosszabb gólkülönbség miatt. A B csoportban a MOL
TKD FC végzett az első helyen, utánuk a BME, SZTE és az ELTE.
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Vasárnap először a negyeddöntőkön volt a sor, ahol a DE focistái
szoros küzdelem után, 1-0-s vereséget szenvedtek a BME csapatától. A további három meccs során a TVK, az EGIS és a MOL csapatai győzedelmeskedtek. Ezt követték az elődöntők, ahol a TVK
és a BME, valamint az Egis és a MOL küzdött meg a döntőbe jutásért. Előbbi mérkőzést a TVK, utóbbi mérkőzést az Egis titánjai
nyerték. A bronzéremért folytatott harcban a MOL TKD FC kerekedett felül, büntetőpárbajjal. Következhetett vasárnap délután a nap
fénypontja, a döntő. A TVK magabiztosan, nagy fölénnyel nyerte
a mérkőzést, megőrizve ezzel négy éve tartó bajnoki pozícióját. A
két versenynap között, szombat este a szervezők közös vacsorával
és a résztvevők vendégül látásával gondoskodtak a jó hangulatról.
A szervezők nevében szeretnénk minden kilátogatónak megköszönni, hogy buzdították a DE csapatát, valamint külön szeretnénk
köszönetet mondani azoknak, akik segítettek a torna szervezésében,
illetve a két játékvezető sporttársunknak, Kiss Attilának és Pocsai
Gergőnek, hogy minden hiba nélkül levezették a mérkőzéseket.
Paczári Viki
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Kezdődik a Buzánszky!

Kezdetét vette a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi
Kupa 2013/2014-es kiírásának őszi felvonása, melyre a korábbi idényekhez hasonlóan sok csapat jelentkezett, és
amelyen az előző éveknél is nagyobb csatákat várhatunk.

Kezdjük a résztvevők bemutatását a Divízió 3-ban érdekeltekkel. Az idei Div.3-as küzdelmekre negyvennyolc együttes adta le
nevezését, ezeket a szervezők nyolc darab hat fős csoportba sorsolták, majd ismertették a lebonyolítási rendet: a csoportokban körmérkőzéses formában küzdenek egymással a csapatok, visszavágó nélkül. Majd a csoportok első és második helyezettje továbbjut
és oda-visszavágós rendszerben, keresztbejátszással (melyek ágai:
B-E, A-C, H-G, D-F) döntik el a végső győztes kilétét. Az bajnokság 1-8. helyezettje automatikusan kvalifikálja magát a következő
évi Div.2-es küzdelmekre.
A

B

C

Aki esélyeket akar latolgatni ebben a csoportban, az igen nagy
fába vágja fejszéjét, mivel ebben az osztályban mindig sok az új, váratlan eredményekre képes csapat, így itt csak egy a biztos, mégpedig az, hogy nem biztos semmi…

D

E

F

G

H

D-MIX
Törvény
Szotyiszamurájok FC Szeszspanyol
BEFU	
TTK - Gólem
Velünk SE	Mayer München
		 és Taktika Egyesület
Atomnyerőmű
Ú se
Arselona FC
Airedménytelen Fc ANALízis	M.I.L.F.
FC MohiKanok Tegnaposok
					
FC
HUNTERZ
In Team
Pindúr
fc knicks
Numancsia
Avengers
Locomotiv	Mélységből
ASKóma
		
Pandúrok				
Panzerhernyók
érkeztünk...
Stroncium Poke-Manok
DE Mentorok
FC Szesztesók
HIV AC
Pénz@Sárm
Szpartak Légió Acoholic Bilbao
Asztalon FC Hordeaux Szunderland F.C.
Real Dudes Cena Betis FC Bananász FC FC Gyakadémia Samba KSA
Villa Reserve
	ManBear Lengetők FC Lénárt és a rakéták
Zsiványok
Szabolcsi
Crystal Paraszt Dinamo Sezlony Húsleves
Pigs				
Ragadozók
A másodosztályba, azaz a Divízió 2-be tizenkilenc gárda adta le
a nevezését, őket a szervezők három ötfős illetve egy négyfős csoportba osztották. A csoportkör, hasonlóan a Div. 3-as lebonyolításhoz, itt is egymeccses körmérkőzések formájában lesz megrendezve, mely végén a győztesek és másodikak is kvalifikálják magukat
a középdöntőkre. A középdöntőktől oda-visszavágós,egyenes kieséses rendszerben mérkőznek meg a csapatok (ágak: A-C; B-D),
A

majd a legjobb négy egy Final Four-ban küzdhet a győztesnek járó
serlegért.
Itt, ha az esélyesekről kell beszélni, akkor feltétlen említsük meg
a Black Steed’s Land illetve a Meccsetnyer United együtteseit, de
akár a tavalyi Div3 két döntőse: a Botláb FC és a Meztelen Diplomaták csapatai is okozhatnak meglepetést.

B

C

D

Répagépészek
Stroke City	Meccsetnyer United
fc spurs
Partizán Beokád
New Team
Pinathinaikosz
WADAFAK Super
Dry Mortal Wombat
Pacers Fc	Meztelen Diplomaták
Csiszolatlan Rókák
ARANYMESTER.HU	
BDSRSTNT
Ac Párna
Óriási küzdelmek várhatóak az egyetemi premier ligában, vagyis a Divízió 1-ben, ahol a szervezők két csoportba sorsolták a tizennégy résztvevő csapatot. A csoportmeccsek során több korábbi győztes is farkasszemet néz egymással, így minden meccs döntő
jelentőséggel bír már az első perctől kezdve. A csoportokból előreláthatóan három együttes jut majd tovább és dönt az abszolút bajnok kilétéről. És, hogy ki lesz az? Talán a címvédő Lilla Bár SKC,
a sokszoros bajnok A-Men vagy netán egy új trónkövetelő? Erre
május végén kaphatjuk meg a válasz! Addig is jó játékot és minél
több sportélményt kívánunk mindenkinek!
2014. MÁRCIUS
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A

ZIN		
Borsodi Bivaly
Black Steed’s Land		
Botláb FC		
B

Hangover
Lilla Bár SKC
FC Filadelfila
A-Men FC
FC Strikaz	Made in Italy
Cadenza
FC RETEK
10 kicsi indián
Botafogo
After
DA Team
liverplate
AEK aTehén
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Breaking Bad

Walking Dead
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