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Lendületben
Mi tagadás, a nyári szünet alatt hajlamos kissé
elengedni magát az egyszeri diák. Ősszel aztán, az
új tanév kezdetével valahogy mindenki kénytelen
újra formába lendülni.
Strapek Péter például brutális edzésbe kezd, reggelente tíz kilométert fut, s
testének felpezsdülésével
párhuzamosan növekszik
agyi kapacitása is. Vrangel
Ágnes merőben más módszerre esküszik. Kora este
kilopózik a Nagyerdő valamelyik elhagyatott részére,
ahol nimfaként táncol,
s közben nagyokat kurjongat. Azt állítja, ő ettől
töltődik fel. Még furcsább
dolgokat művel Spröltek
Ede, aki péntek hajnalonként a szemeteskukákat
ürítő brigádokhoz csapódik. A munkások már
megszokták a precízen,
gondosan tevékenykedő
fiatalembert. Ede Shakespeare-szonetteket szaval
alkalmi munkatársainak,
mesél nekik hányatott gyerekkoráról, s egyedül csak
a politikai témákat kerüli.
Ily módon regenerálódva
hatalmas energiával veti
bele magát a szorgalmi
időszakba.
Mint a fenti példák is
mutatják, biztos recept
nincs. Ki ezzel, ki azzal
próbálkozik, a lényeg,
hogy hasson. Minden diáknak zökkenőmentes,
energiával teli, vidám tanévkezdést kíván a Tanulni
Szerető Egyetemisták Öntevékeny Köre!
Iglódi István
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Indul az új tanév
Több mint nyolcezer elsőéves hallgatóval indítja a tanévet a
Debreceni Egyetem, akiket az általános és pótfelvételi eljárásban,
valamint a keresztféléves eljárásban és az idegen nyelvű képzéseire
vett fel az intézmény. Az egyetem 14 kara több mint 350 akkreditált szakon (69 alap- és 81 mesterszakon, 6 osztatlan képzési
szakon, 14 felsőoktatási szakképzésen, valamint 186 szakirányú
továbbképzési szakon) képez hallgatókat a 2017/18-as tanévben.
A legnépesebb idén is a Gazdaságtudományi Kar, a legtöbb külföldi diákot pedig az Általános Orvostudományi Kar fogadja. De
nem csak orvosi területen tanulnak Debrecenben a világ több mint
száz országából érkező fiatalok, hiszen 13 kar összesen 54 képzési
formát kínál számukra, ezzel az idegen nyelvű kínálattal az egyetem
egyedülálló Kelet-Közép Európában. Az orvosi terület mellett az
utóbbi években egyre többen jelentkeznek ide külföldről mérnök-,
közgazdász-, informatikus-, fogorvos- és gyógyszerészképzésekre
is. Valamennyi évfolyamot tekintve a hazai felsőoktatásban tanuló
külföldiek 17 százaléka, csaknem ötezer diák választotta ebben az
évben a Debreceni Egyetemet, amivel országosan első az intézmény.
A Böszörményi úti campuson és a Vámospércsi úti kollégiumban
felújított szobák, az Egyetem téri campuson pedig nagyobb kapacitású és modern konyhatechnológiával működő menza várja a
tanulmányaikat a DE-n folytató fiatalokat.

Állami elismerések
A Debreceni Egyetem professzorait, vendégprofesszorát, egykori
oktatóit és díszdoktorát tüntették ki az államalapítás ünnepe alkalmából augusztus 20-án a fővárosban. Kimagasló szakmai munkája
elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat
kitüntetést vehetett át Édes István, az orvostudomány doktora, a DE
Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója,
egyetemi tanár. Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Duffek Mihály zongoraművész-tanár, a DE Zeneművészeti
Karának tanszékvezető egyetemi tanára, megbízott dékán. Magas
színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Dávid Gábor István, a Stony Brook University kutatóprofesszora, a DE vendégprofesszora, az MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont külső munkatársa. A Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Tanyi János, az MTA doktora,
a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának professor emeritusa. Életfa Emlékplakett Bronz
fokozata kitüntetést adományozott a miniszter Szabó Péternek, a
DE nyugalmazott egyetemi docensének. Áder János köztársasági
elnök Magyarország legmagasabb rangú kitüntetését, a Magyar
Szent István Rend díjat adta át Vásáry Tamás zongoraművésznek,
a DE díszdoktorának a Sándor-palotában.

DEN – Ha többre vágysz!
Megújult formában, háromnapos önfeledt és kulturált
szórakozást hoz neked el a
Hallgatói Önkormányzat a
Nagyerdőn. Ki ne emlékezne
vagy hallott volna a Lovardában és a HALL-ban tartott DEN-re? 2017-ben ismét átélhető lesz
az élmény, új köntösben, három helyszínen. A Debreceni Egyetemi
Napok sok mindenről szól: közösségről, barátokról, buliról, és éppen ennyire a körülöttünk lévő világ megismeréséről is! A délutáni
programok a Red and White-ban és a Nagyerdei Víztoronyban
indulnak, az estét pedig a HALL-ban zárják a hallgatók. A 0. napon
a DEHÖK „legek” gólyatáborában részt vevőknek kedveznek a szervezők egy after partyval. – Teljesen új koncepció alapján kezdtük el
tavasszal fellépíteni a DEN napokat. A kulturált szórakozásra törekedtünk. Délutáni könnyed programok, gasztronómia, sport, esti
koncertek, ismert előadók és megannyi meglepetés – fogalmazott
Macskin László, a DEHÖK rendezvényekért felelős elnöki megbízottja. A Civil Torony csak a DEN alatt nyitja ki kapuit azért, hogy
a hallgatók feltérképezhessék, mennyi lehetőség rejlik a debreceni
hétköznapokban. Lesznek itt az egyetemen működő bizottságok,
debreceni civilek, karriertanácsadás, próba-állásinterjú, megannyi
sportolási lehetőség, érdekesség, sőt az egyetemi óriástársasjátékot
is kipróbálhatják az érdeklődők. Az estére hangolódás közepette a
pálinka- és borkóstoló alatt Hangácsi Márton akusztik előadása,
a Birds of Feather, a Kelet Brass Band és a Sonus előadása szórakoztatja majd a hallgatókat a Nagyerdei Víztoronyban. A szervezők éjszakánként elhozzák a HALL-ba a mai könnyűzenei élet
legjobbjait. Itt lesz a Wellhello, a Stereo Palma, a Punnany Massif
és DJ Sterbinszky. A DEN rezidense pedig DJ Juhász Laci lesz.
A napközbeni programok ingyenesek, még a HALL koncertjeire
jegyet vagy bérletet válthatnak a hallgatók a kijelölt pontokon.
Bővebb infó: DEN Facebook-oldalán és a DEN 2017 eseményén.

Felújított szobák
Komfortos környezet fogadta a 2017/18-as tanévre beköltöző
hallgatókat a Veres Péter Kollégium második szintjén. Nyáron
kicserélték a vezetékeket, a padlóburkolatot és a belső nyílászárókat,
a 23 szobát kitapétázták és új beépített bútorzattal látták el. A 15
négy férőhelyes és a kimondottan PhD-hallgatóknak fenntartott 8
kétszemélyes szoba mindegyikében elérhető az internet. – A második emeleti munkálatok bruttó 100 millió forintba kerültek, és
a teljes épületrekonstrukció utolsó lépését jelentették. Az elmúlt
tíz év alatt nemcsak belső, hanem külső és energetikai felújítást is
végeztünk, ez utóbbi kivételével mindent saját forrásból finanszíroztunk – emelte ki a szeptember 8-ai műszaki bejáráson Csiszár
Imre, a DE Kollégiumok igazgatója. A Böszörményi úti campuson
található kollégium így már minden igényt kielégítő szállást kínál
a beköltöző 532 diáknak. Végéhez közeledik emellett a Sportkollégium belső számítógépes hálózatának megújítása, ami nagyobb
sávszélességet és biztosabb adatátvitelt garantál majd az ott lakó
hallgatóknak. A nyíregyházi diákszállón cserélték a meleg víz szivattyúját, a Tisza István Kollégiumban pedig bővítették és modernizálták a biztonságikamera-rendszert. A fejlesztések sora viszont
ezzel nem ér véget, hiszen hétéves kollégiumfejlesztési program
indul a DE-en, egy új kollégium és több mint 200 új szoba is épül.
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Tizedszer a karneválon
A Debreceni Egyetem több mint kétszáz biciklissel és egy
elektromos hajtású virágkocsival vett részt az idei virágkarneválon. Az intézmény egykori és jelenlegi hallgatója, oktatója,
illetve családtagjaik virágokkal díszített biciklikkel tekertek
végig a karneváli útvonalon. Akinek nem volt saját kerékpárja,
annak sem kellett otthon maradni: mintegy 50-en az egyetem
flottáját, az Unibike-ot használták. A DE idén 10. alkalommal
indított virágkocsit a karneválon. A „Mester és tanítvány” című
kompozíció üzenete a tradíció és az innováció. Azt fejezi ki,
hogy a DE-re ugyanúgy jellemző a magas színvonalú tudás,
mint az innovatív szemlélet, ami nemcsak a kutatásokban,
kutatásfejlesztésekben mutatkozik meg, hanem a hallgatók
tevékenységében is. A kocsin látható kuvasz a bölcsességet és a
tapasztalatot, a robotkutya pedig az innovatív tudást jelképezte.

Jótékony gólyák
Hatalmas lelkesedés jellemezte idén is a DE Hallgatói Önkormányzata és a SZÖSZ közös tanszergyűjtő kampányát. A gólyatáborban már negyedik éve meghirdetett akcióval most is több száz
gyermek iskolakezdését segítik majd az elsőéves hallgatók. – Sokan
elfelejtik, hogy a hátrányos helyzetű családok számára az olyan egyszerűnek tűnő kiadások is gondot jelentenek, mint az iskolakezdő
füzet- és írószercsomag. Éppen ezért külső segítség híján rengeteg
gyermek már az iskolakezdés első pillanatától kezdve hátrányba
kerül társaival szemben – fogalmazott Paczári Viktória, a SZÖSZ
elnöke. A gólyatábor első turnusában összegyűlt felajánlásokat első
körben szeptember 3-án adták át a szervezők a debreceni átmeneti
otthonok, elsősorban a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által
működtetett „Fecske” és „Fészek” nevű intézmények lakóinak.
A gólyák rengeteg füzetet, tollat, sőt még tolltartókat és iskolatáskákat is felajánlottak az első héten. Emellett a DE Ajándékboltja
is két hatalmas doboznyi ajándékkal járult hozzá ahhoz, hogy ne
a tanszereken múljanak az év végi ötösök. A két gólyatábori turnus során gyűjtött adományokból a berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapítvány által működtetett művészeti iskolák több száz diákja a
napokban veheti majd át a felajánlásokat. – Az elmúlt három évben
közel ötszáz gyermek tanévkezdését tudtuk segíti. Örülünk annak,
hogy a meghirdetett kampányunkra most is kiemelten figyeltek a
gólyatáborban résztvevők. Nemcsak a gólyák, de a csapatvezetők,
szervezők is lelkesen hozták felajánlásaikat – fogalmazott az átadót
követően Arnóczki Tamás, a DEHÖK alelnöke.
A szervezők ezúton is köszönetet mondanak minden adományozónak, közreműködő szervezetnek és intézménynek!

yoUDay: Az Egyetem napja, a Te napod!
Folytatva a tavalyi kezdeményezést, idén is országosan egyedülálló stadionshow-val ünnepli
meg az új tanév kezdetét a Debreceni Egyetem szeptember 27-én a Nagyerdei Stadionban.
– Tavaly megtöltötték az egyetemi polgárok a stadiont, és bízunk abban, hogy ez ebben
az évben sem lesz másként. A gólyák, a felsőbb éves hallgatók, egyetemi oktatók, dolgozók,
valamint az alumnitagok egyaránt érezhetik, hogy mit jelent a régió egyik legnagyobb közösségéhez tartozni – mondta el Rőfi Mónika. A DE Rendezvénykoordinációs és Alumni
Központjának vezetője kiemelte: az intézmény vezetése az esemény napján 16 órától oktatási
szünetet rendelt el, így a programokról – tanulmányi elfoglaltság miatt – senki sem marad majd
le. A hallgatói programok már korábban megkezdődnek: 11 órától főzőversenyre, 14 órától
pedig – a Nagyerdei Víztorony színpadán – tehetségkutatóra invitálják a vállalkozó kedvűeket
a szervezők. Az esti programban most sem marad el a lézershow, fellép az Animal Cannibals,
a Halott Pénz, Keresztes Ildikó, Vastag Csaba és Heincz Gábor Biga is, és itt lesz a Nagyerdei
Stadionban első alkalommal fellépő Tankcsapda is. Az esti stadionshow-ra korlátozottan még
vásárolhatók belépők a youday.hu/ticket oldalon.
2017. SZEPTEMBER
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Megkezdődött
a 2017/2018-as tanév
– A mai naptól Önök a Debreceni Egyetem negyvenezres polgárságához tartoznak,
debreceni diákok lesznek – köszöntötte
a Debreceni Egyetem mintegy nyolcezer
elsőéves hallgatóját Szilvássy Zoltán rektor
az intézmény szeptember 10-ei tanévnyitó
ünnepségén a Főnix Csarnokban.
Az egyetem vezetője beszédében kifejtette:
most ismét egy különleges fejlődési pályán
áll a Debreceni Egyetem, Közép-Kelet-Európa országaival együtt.
– Ma nincsenek királyok, nincsenek
monarchiák, nincsenek császárok. Ez a
különleges közép-európai egység, amely
dinamikus, és Európa egyik jelentősen fejlődő erőcentruma, a Visegrádi négyek. A DE
a külkapcsolati szándékainak megfelelően
elsősorban a környező országokban keresi a
partnereit, s olyan területen, ahol hozzá tud
kapcsolódni a világ fejlődésének fő sodrához
– hangsúlyozta Szilvássy Zoltán. Az egyetem
vezetője rámutatott, hogy Közép-Európa kis
országait a világot irányító erők – Amerikai
Egyesült Államok, Oroszország, Kína, India – nem látják külön országonként, ezért
különösen hangsúlyos a Visegrádi négyek
erősítése. A rektor azt is hozzátette: különösen fontos a magyar–lengyel kapcsolat,
amely a történelemtől a labdarúgásig az élet
minden területén tetten érhető.
– A DE-en, amíg ez a vezetés van, mindig
lesz lengyel tanszék, akármekkora is a helyi
érdeklődés a lengyel nyelv és irodalom iránt.
Azért, mert Lengyelországgal kapcsolatos
dolgaink becsületbeli ügynek számítanak.
– jelentette ki Szilvássy Zoltán.
A rektor felidézte, hogy idén júniusban
az intézményben négy olyan szerződés
született, amely alapvetően határozza meg az
egyetem további sorsát, és ország számára is
komoly kihatással vannak.
– Az egyik a General Electric amerikai
vállalattal kötött szerződés műszaki-elekt-
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ronikai területen, a másik a QuintilesIMS
klinikai vizsgáló óriáscéggel aláírt, amely
az egyetem hagyományosan erős vonulatához, az orvos- és egészségtudományhoz
kötődik. Ide tartozik még a kínai BGI, a világ
legnagyobb génszekvenáló cégével kötött
megállapodás is. A Roszatom orosz óriásvállalattal történt szerződéskötés nyomán
Debrecenben jelentős fejlődésnek indulhat
a műszaki képzés – mind vegyész-, villamos- és gépészmérnök területen. És több
olyan szerződés következik szeptemberben,
melyek eredményeként a Debreceni Egyetemen – nem kis részben a Paks II programot
támogatandó – atomenergetikai mérnök
képzés is indul – sorolta Szilvássy Zolán.
Süli János, a paksi atomerőmű két új
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
köszöntőjében kiemelte: ha ma sikerül
munkahelyeket teremteni, akkor a most még
elsős hallgatók könnyedén elhelyezkedhetnek majd a végzés után; ha sikerül tenni a
széndioxid-kibocsátás ellen, többek között
elterjeszteni az elektromos mobilitást,
akkor mérsékelhetjük a klímaváltozást; ha
továbbra is olcsón tudunk villamosenergiát
előállítani, akkor versenyképes maradhat a
gazdaság.
– Paks II nemcsak Paks térségének, de az
egész országnak hatalmas lehetőség. A 40
százalékos hazai beszállítói arány az egész
nemzetgazdaságnak lendületet adhat. A felépülő 2 új blokk a régi 4 egységet kiváltva
olcsó, biztonságos, klímabarát módon termelhet áramot 60 éven keresztül – jelentette
ki Süli János.
A miniszter az ünnepséget követően újságírói kérdésre elmondta, hogy a DE révén
Magyarország keleti térségében élők számára is elérhető lesz az atomenergetikai képzés,
ami nagyon hasznos, hiszen a beruházás
nyomán az építés és üzemeltetés mellett a
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hatósági munkában és más szervezeteknél
is nagy létszámban lesz szükség nukleáris
mérnökre.
Szilvássy Zoltán interjúban elmondta,
hogy az ősz folyamán már létrejön egy
négyes megállapodás a Moszkvai Műszaki
Egyetem, a Roszatom saját egyeteme, a Lomonoszov Egyetem és a Debreceni Egyetem
között. Orosz segítséggel fogják megoldani
ezeket az oktatási feladatokat, hiszen a
Roszatom technológiájáról van szó, melyet
a DE rendelkezésére bocsát.
A tanévnyitón Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár köszöntőjében felhívta
a hallgatóság figyelmét, hogy az ország és
egész Európa mérföldkőhöz érkezett.
– Az értelmiség, a tettre kész fiatalság
szerepe nagy kihívás előtt áll. Rajtuk múlik
ugyanis, hogy milyen lesz Magyarország jövője. A magyar jövőt azok a fiatalok jelentik,
akik az adott történelmi pillanatban mernek
szabadon gondolkodni, az új kihívásokra
pedig választ találni – húzta alá az Emberi
Erőforrások Minisztériuma sportért felelős
államtitkára.
Az elsőévesek fogadalomtételét követően
a hallgatókat Papp László polgármester
köszöntötte. A polgármester megjegyezte: a
városba betelepülő vállalatok is számítanak
a hallgatókra, azért választották Debrecent,
mert itt működik az ország legnagyobb és
legszélesebb képzési potenciállal rendelkező
egyeteme.
– A város és az egyetem továbbra is szoros
együttműködésben képzeli el a jövőt: legyen
szó az oktatási struktúrákról, például a Debreceni Nemzetközi Iskoláról, az egyetem
műszaki képzéseinek fejlesztéséről vagy a
gazdaságot érintő folyamatokról – jelezte
Papp László.
A polgármester köszöntője után az egyetemi tanulmányaikat most kezdő magyar és
külföldi hallgatók az egyetem karain tanuló
társaik nevében az egyetemi évekre szóló
jelképes tanulmányi füzetet vették át a karok
vezetőitől, majd Bognár István Ádám, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke szólt az elsőéves hallgatókhoz.
– A DE legnagyobb erőssége az összetartás. Az intézmény fejlődése, az itt tanuló
hallgatók támogatása mindenki számára
fontos prioritást jelent. A DE egy olyan
önálló közösség, egy rendkívül összetartó
szervezet, ahol mindenki azért dolgozik,
hogy együtt lehessünk sikeresebbek. A közösen meghozott döntések következetes végrehajtása mindannyiunk közös felelőssége
– fogalmazott Bognár István Ádám.
Sajtóiroda – TPL
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Az igazi vészhelyzettől
a helyszínelőkig
Új helyszínekkel, még színesebb és
változatosabb programokkal, valamint számtalan ajándékkal és élmén�nyel várja a tudomány iránt érdeklődő
fiatalokat és időseket a Debreceni
Egyetem szeptember 29-én, a Kutatók
Éjszakáján.
A hangyák társadalmi berendezkedési
formáit, a virtuális világ rejtelmeit és veszélyeit, vizeink titokzatos világát, a helikopteres
légifényképezést és felszínmodellezést, a
szuperszámítógép tudományos felhasználási területeit, az ionizáló sugárzásokat,
az Osztrák–Magyar Monarchia katonai
2017. SZEPTEMBER

titkosszolgálatát és a tájformáló erők munkáját is megismerhetik, akik szeptember
29-én, pénteken ellátogatnak a Debreceni
Egyetemre. Az intézmény idén 11. alkalommal csatlakozik a tudomány sokszínűségét
hirdető nemzetközi kezdeményezéshez, a
Kutatók Éjszakájához. Varga Zsolt tudományos igazgató szerint a program kiváló
keretet nyújt a felsőoktatási intézmény egyik
meghatározó küldetésének teljesítéséhez.
– A rendezvény célja a tudomány közérthető,
érdekes és szórakoztató formában való bemutatása elsődlegesen a pályaválasztás előtt
álló diákoknak. Fontos, hogy minél fiatalabb
korban felkeltsük érdeklődésüket a kutatói
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pálya és a tudomány világa iránt, hiszen ez
az egyetem egyik fontos feladata, s a kutatói
utánpótlás-képzés szempontjából is lényeges. Természetesen nem csak a fiatalokat
várjuk a rendezvényre, hiszen a több mint
száz érdekes, látványos előadás, bemutató,
kiállítás és vetélkedő az egész család számára
remek program – hangsúlyozza Varga Zsolt.
Idén új helyszínként csatlakozott a Kutatók Éjszakájához a Debreceni Egyetem
Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, ahol a
röntgensugaraknak köszönhetően láthatják a láthatatlant, megismerhetik az
MR-képalkotás művészetét, illetve a CT
segítségével a szürke sokszáz árnyalatát.
Az Egyetem téri Főépülethez a Sürgősségi
Orvostan Tanszék mentőautóval vonul ki,
alapszintű és komplex emelt szintű újraélesztést szimulálnak, illetve „A sürgősségi
orvosszakma jelene és jövője” címmel
kerekasztal-beszélgetést tartanak, melyen
többek között Csató Gábor, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatója is részt vesz.
Az orvostudomány iránt érdeklődők megismerhetik a biomechanikában használt
3D-technikákat, az emberi test anatómiai
rejtelmeit, a CSI Debrecen nevet viselő
programban pedig a modern glikomikai
módszerekkel azonosíthatják egy bűntény
elkövetőjét. A Klinika-telepen tartott rendezvények esetében húsz perccel az esemény
kezdete előtt a Főépületnél lesz gyülekező,
szervezőkkel mennek át a csoportok a
helyszínre, hogy ne zavarják a kezelést, a
gyógyítást a klinikákon.
A Kémiai Épületben idén is látványos
kémiai kísérleteket láthat a közönség.
A hatalmas érdeklődés miatt erre a programra a szokásostól eltérően a regisztráció napján nem éjféltől, hanem reggel
nyolc órától lehet jelentkezni. Aki így
is lemarad, ne szomorkodjon, ugyanis
a Petrolkémiai és Polimertechnológiai
Kihelyezett Tanszék, azaz a MOL Petrolkémia munkatársainak jóvoltából egész
este varázslatos kísérleteket próbálhatnak
ki a fiatalok a Főépület Díszudvarán.
– Ebben az évben is járni fog a kisvonat az
egyetem campusai között, így a látogatók
könnyedén átmehetnek egyik helyszínről a
másikra. Újdonság, hogy az állomáshelyekre különböző emlékjegyekkel utazhatnak,
amelyeket összegyűjtve ajándékot kapnak.
Emellett a hagyományos matricagyűjtő játékunk is elindul, öt matricáért meglepetés jár,
melyet a Főépületben lehet átvenni – sorolja
Mándy Zsuzsanna szervező, a Tudományos
Igazgatóság munkatársa.
Sajtóiroda – TPL
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Ipar, egyetem
innováció

Még ebben az évben három orosz egyetemmel köt együttműködési
megállapodást a Debreceni Egyetem; a cél, hogy fejlesszük az atomenergetikai mérnökképzést a cívisvárosban – vázolta az intézmény
célkitűzéseit Szilvássy Zoltán a Napló Top 100 klubjának szeptember
14-én, Derecskén tartott estjén. Az Agro Bold Kft. középpontjában
megrendezett összejövetelen a rektor továbbá azt is elmondta,
hogy a Debrecenben megvalósuló beruházások újabb, naprakészebb
tudással bíró mérnököket követelnek, az intézmény pedig meg akar
felelni a piac kívánalmainak.
Előadásának hívószavai a kutatás, az oktatás, a betegellátás, az
innováció és az iparfejlesztés voltak. A prezentációból kiderült,
hogy a rektor a lényeges különbséget a magyar felsőoktatási
intézmények és a debreceni között nemcsak abban látja, hogy az
utóbbi években nagy növekedésnek indult a cívisvárosban tanuló
külföldi hallgatók száma, hanem abban is, hogy a Debreceni Egyetem már szűk tíz éve elkezdte gazdaságfejlesztési tevékenységét.
Ennek első strukturálisan jelentős innovatív megoldása az ágazati
klaszterek létrejötte volt.
A rektor felidézte az elmúlt évek szervezeti átalakításait: a centrumok megszűnését, a gazdaságtudományi karok egységesítését,
a kancellári rendszer bevezetését, a konzisztórium létrejöttét, az
országban egyedülálló sport és rekreációs infrastruktúra és hallgatói környezet (DESOK és a SET központ) kialakítását, valamint
a Kenézy-integráció elindítását. Az egyetem belső innovációs
rendszerének megújítása és a kutatásharmonizált projektek bevezetése minőségi változást jelentett az egyetemi és ipari K+F+I
együttműködések rendszerében, amelynek eredményeként 2017.
január elsejével létrejött a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ (FIEK). Szilvássy Zoltán bemutatta a következő évekre tervezett szervezeti változásokat. Egészségügyi területen a
legkomolyabb változás az egyetemi kórházi státusz bevezetése,
melynek révén Magyarország legnagyobb betegellátó rendszere
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jön létre a Debreceni Egyetemen, s javulnak az orvosképzés
gyakorlati kapacitásának feltételei. Január elsejével a Debreceni
Egyetem középirányítóként vette át a Kenézy Kórház irányítását az
Állami Egészségügyi Ellátó Központtól. Nyárig valamennyi orvosi
diszciplína vezetőivel és a szakorvosokkal is egyeztetés indult az
új rendszer működésének részleteiről, s a nyár közepétől már
egyetemi kórházként működik tovább a Kenézy. A rektor kitért
a Roszatommal kapcsolatos tervekre is, mondván: ritka az, hogy
egy iparvállalati hálózat egy egyetemet fogadjon el vezetőként.
A vállalati együttműködési rendszereknek az innováció forrása
minden esetben az egyetem.
A Debreceni Egyetem ipari parkjában két termelői üzem építése
kezdődött el, és hamarosan elindul a többit is. Hangsúlyozta,
az egyetemet a környező vállalatokkal nem csak felsőoktatási
intézményként tartják számon, hiszen az intézmény gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe ipartelepítés és termelés szintjén is
meghatározó. Az egyetem egyszerre ápol szoros kapcsolatot más
oktatási intézménnyel, vállalattal, vagy éppen más kormányzattal
is, nem zárkózik el más országgal való kapcsolatfelvételtől, közös
konstrukció építésétől sem. Egy rendszerben vannak kisebb
nagyobb egyetemek, vállalatok, most ott tartunk, hogy egy-egy
termékkel kapcsolatban megvannak a rutinos folyamataink,
melyek segítségével sikeres gazdaságfejlesztési eredményeket
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lehet elérni – mondta Szilvássy Zoltán. Erre példa a négyszázezer
alkalmazottat foglalkoztató, a világ legfejlettebb nukleáris technológiával rendelkező Roszatommal való együttműködés. A vállalat
bármilyen izotópot elő tud állítani, de az orvosi felhasználás
érdekében ezeknek hordozóanyagait a Debreceni Egyetem fogja
elkészíteni: ez azt jelenti, hogy az orosz izotópokkal, a debreceni
hordozókkal komoly eredményeket lehet elérni a Roszatom
Alaszkától Új-Zélandig terjedő piacán.
Az atomerőművek építésével, felügyeletével és működtetésével
foglalkozó Roszatom nemzetközi alelnöke debreceni látogatása
során meggyőződött afelől, hogy az intézményben izotópgyártás
is folyik. Ebből kiindulva a későbbi találkozásokon széles körű
együttműködési rendszer jött létre a Roszatom és az intézmény
körül. A 2023-től működő Paks 2 is újabb mérnököket kíván,
ezért előnyös az, hogy a Debreceni Egyetem lehet az orosz atomenergetikai konszern képzési helye.
Az egyetem gazdasági és külkapcsolatainak alakulása kapcsán
elhangzott: az intézménynek mintegy ötezer ilyen szerződéses
kapcsolata van, ezek valódi tartalommal való megtöltése azonban
komoly feladat. Szilvássy Zoltán az orosz vállalattal való kap-

csolatfelvétel mellett kiemelte a Debrecen–Nagyvárad egyetemi
ikerváros program elindítását, a Kassa–Debrecen–Nagyvárad innovációs csatorna alapköveinek elhelyezését, az Európai Ayurvéda
Központ létrehozására irányuló törekvéseket, az Orosz Kulturális
Központ alapítását, valamint a kínai egyetemi-tartományi és
gazdasági kapcsolatokat.
A rektor előadásához kapcsolódva Bács Zoltán kancellár
elmondta, hogy nagyjából tízezer embernek biztosít munkát
a körülbelül negyvenegyezer egyetemi polgárral büszkélkedő
Debreceni Egyetem.
Az oktatás fejlesztéséhez szükséges beruházási terveket is
bemutatta a rektor: a Főépület energetikai és állagmegóvási rekonstrukciója mellett, új oktatási központot építenének a külföldi
hallgatók képzésének bővítésére, amely révén az intézmény
tovább őrizhetné piacvezető pozícióját ebben a szegmensben.
A korszerűsítés mellett új épületszárnyat is kapna a mérnöki
képzés, valamint a megnövekedett igények miatt új egységek
létrehozásával és a kapacitások bővítésével javítanák a könyvtári
szolgáltatást.
Ölveti László

Az egyetem érdekében dolgoztak

A Főnix csarnokban rendezett ünnepélyes tanévnyitón végén
kitüntetéseket adtak át. A 2015-ben alapított „Alumni Díj”
azon szervezetek részére adományozható, amelyek a Debreceni
Egyetemmel szoros tudományos és/vagy szakmai kapcsolatot
ápolnak, támogatják az intézményt céljainak megvalósításában
és kiemelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett hallgatóknak.
A „Debreceni Egyetem Alumni díját”, illetve a cím használatát 2017ben a Richter Gedeon Nyrt. érdemelte ki. A díjat Kiss Balázs, a Richter
Gedeon Nyrt. debreceni biotechnológiai főosztályvezetője vette át.
A DE az egyetemmel oktatói közalkalmazotti jogviszonyban nem
álló kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó,
az egyetem tevékenységét, fejlesztési feladatait segítő személynek
címzetes egyetemi docensi címet adományozhat. Az Állam- és
Jogtudományi Kar Kari Tanácsa 2017 májusában címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról döntött Szabó Tünde részére.
A sportért felelős államtitkár a sporttal kapcsolatos tanulmányok
területén szerzett tudásával és gyakorlati tapasztalatával nagyban
hozzájárul a sportjogi szakjogászképzés népszerűsítéséhez és a
gyakorlatorientált oktatás hangsúlyosabbá tételéhez, a kar és az
egyetem céljainak megvalósításához.
2017. SZEPTEMBER

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyűlése által alapított „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis”,
a Debreceni Egyetem Hallgatóiért díjat kaphatják az egyetem azon
oktatói, kutatói, dolgozói, akik az egyetem hallgatóinak érdekében
tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, továbbá vezető tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem oktatói és hallgatói közötti
kapcsolatok elmélyítéséhez. A DEHÖK küldöttgyűlése a hosszú időn
át végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységért, a hallgatói
sport- és kulturális célú fejlesztések, kezdeményezések támogatásáért
a „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis Díjat” adományozta
Jávor András egyetemi tanár, rektori főtanácsadó részére.
A Juhász Zsuzsa Emlékdíjat az a betegellátó szervezeti egységünkben dolgozó ápoló vagy ápolásvezető kapja, aki hosszú időn
keresztül az ápolás területén nyújtott kimagasló szakmai munkájával, a betegekért, a közösségért vállalt tevékenységével maradandót
alkotott, és a Klinikai Központ hírnevét öregbítette. Az egyetem
Klinikai Központ Ápolási Bizottsága – Juhász Zsuzsa családjának
javaslatát is figyelembe véve – 2017-ben Morauszkiné Andriskó
Szláva számára ítélte oda.
Sajtóiroda – TPL
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Tisztelt gyászoló gyülekezet!
Engedjék meg, hogy a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kara nevében búcsúzzam
kolléganőnktől.
Mély fájdalommal szívünkben találkozunk
most itt szeretett Tegyey Gabriellára emlékezve,
aki már hosszú idő óta súlyos fájdalmakkal
küzdött, szenvedett a teste és a lelke egyaránt.
Ezt a küzdelmet sokan követtük, figyelemmel
kísértük, komolyan aggódtunk Gabiért, és
mégis a szörnyű hír felkészületlenül ért mindnyájunkat. A szavakkal kifejezhetetlen, megrázó
tény nagyon gyorsan jutott sok ember tudomására. Számtalan embert értsítettem, illetve
én is fogadtam telefonhívásokat; értetlenül,
mélységesen megrendülve álltunk és állunk a
hihetetlennek tűnő megváltoztathatatlan előtt.
Én utoljára Gabival elhunyta előtt két nappal
találkoztam. Egy belső hang erősen azt súgta,
hogy látogassam meg budapesti otthonában.
Késett a vonat, felhívtam, hogy ne aggódjon.
Elcsukló hangon válaszolt: „Nagyon várlak.”
Fél óra múlva, a mindig is törékeny teremtés
végtelen gyengeségről árulkodó alakja várt
lakása előtt a lépcsőfordulóban, széttárt karokkal, engem biztatva: „Gyere! Gyere!”. Egy
ideig halvány öröm jeleit véltem felfedezni Gabi
szemeiben, örült az apró kedvességeknek, melyekkel megleptem. Megdöbbenésemet, melyet
az összetört, szenvedő ember látványa okozott,
ő próbálta feloldani azzal, hogy fájdalmairól,
melyek ugyanakkor egyértelműen kiültek meggyötört, megfáradt arcára, több ízben elterelte
a szót, így sok minden másról is beszélgettünk:
terveiről, mert úgy tűnt, hogy vannak, diákjairól, egyetemi hírekről, Debrecenről, könyvekről, Budapestről.Valami azonban már akkor
megragadta a figyelmemet; többször kérte,
hogy fogjam meg a kezét. A rendkívüli módon
legyengült szervezete ellenére kézfogása nagyon
erős volt, később gyengéden megsimította a karomat; erő és kiszolgáltatottság fonódott egybe
egy megfoghatatlan bizonyosságba. Most már
tudom; búcsúzott, de akkor ezt a gondolatot
elhessegettem magamtól. Minden bizonnyal törődésre vágyott szíve,vigaszt keresett. Rendkívül
hosszú időn át mindent megtett annak érdekében, hogy fény derüljön betegségének titkára, s
hogy az esetleg reményt nyújtó gyógyírra minél
előbb rátaláljanak orvosai. A még meglévő
erejét összeszedve sok és igen fájdalmas orvosi
vizsgálatnak vetette alá magát. Mintha Cicero
gondolata irányította volna, aki ezt mondta: „A
küzdelmek megszokása könnyebbé teszi a szenvedést.” Azonban július 17-én a reménytelenség
eluralkodott rajta, már nem tudott megbékélni
kilátástalannak tűnő sorsával, szűnni nem
akaró, gyötrő fájdalmaival. Előző nap nekem
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Tegyey Gabriella
megköszönte a látogatást, és szép nyarat kívánt
az utolsó, most már feltűnően rövid üzenetében.
Most együttérző szívvel emlékezünk rá. 1982ben szerzett magyar–francia szakos diplomát
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Évfolyamtársak voltunk, több magyar nyelvészeti
szemináriumon együtt vettünk részt. Jókedélyű
diák volt, sokszor mesélt vidám történeteket,
és ezt a kedves szokását sokáig meg is tartotta.
Végzés után a Francia Tanszék munkatársa
volt, majd (1986–1991) a Bessenyei György
Főiskolán tanított adjunktusi beosztásban.
1991–2000 között ismét a Debreceni Egyetemen
dolgozott, és adjunktusként folytatta oktatói
tevékenységét, később (2000–2009) a Pannon
Egyetemen végezte munkáját docensként, ezt
követően az ELTE BTK tanárképzési referense
volt, majd 2014-ben visszatért alma materéhez,
ahol egyetemi tanárként a Francia Tanszék
vezetőjének választották meg. Mindenhol
elismerték, szerették, tisztelték munkatársai,
barátai, tanítványai. 78 szakdolgozat született az
ő irányításával, díjnyertes OTDK pályamunkákat is vezetett. Tanított középkori és reneszánsz
irodalmat, 19. és 20. századi szerzőket, foglalkozott képzőművészettel, fordítással, az irodalom
és a zene kapcsolatával. Tanári habitusa nagy
hatással volt tanítványaira, meg tudta mozgatni
hallgatói képzeletét. Egyik alkalommal, amikor
a debreceni klinikán meglátogattam, elnézést
kért tőlem azért, mert mindenképpen egyik
diákjának kérdésére akart válaszolni e-mailben, mielőtt beszélgetésbe kezdtünk volna.
Attól tartott, hogy esetleg elfelejti ezt megtenni.
Feladatát befejezve több soros latin szöveget
idézett, és mosolyogva hozzátette: „Azért még
jó a memóriám, akár klasszika filológus is
lehetnék”. Ennek kapcsán megemlítette szüleit,
akik e szakmát művelik/művelték, és elismerően, büszkén mondott róluk pár szót. Ő nem
klasszika filológus lett, hanem a romanisztika
kiváló szakembere; öt könyvet írt, az MTA dok-

tora volt.Több tudományos társaságnak volt
tagja: köztük a Francia Kormányösztöndíjasok
Egyesületének, a Société des Amis de Colettenek. A tudományos munka iránti alázata, annak
magasszintű művelése mindenki számára
példaértékű marad. Pontosság, megbízhatóság,
kiváló logika jellemzi írásait, melyek minden
kétség nélkül időtálló publikációk. Széles körű
érdeklődése kiterjedt többek között a 20. századi
francia nőregény elbeszélő formáira, elemzéseiben a francia strukturalista tudományos
írásmód hagyományát folytatta. Foglalkozott
ismertebb és kevésbé ismert francia írónőkkel,
sőt francia kanadai irodalommal is. Szívesen
beszélt kutatásairól. Senecával együtt vallotta:
„Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd!”
Hiányozni fognak azok a szakmai beszélgetések
is, melyekből sokat tanultunk, nagy veszteség ez
számunkra. Gyümölcsözően lehetett vele vitatkozni, hiszen a„hallgattassék meg a másik fél”
elve vezérelte az élet minden területén. Tegyey
Gabriella életében sokat elért, és még sokkal
többet is elérhetett volna, de gyötrő terheit,
melyek szívbemarkolóan nyomták már vállait,
le kellett tennie.
A gyász a legbensőbb ügyünk, az élet része,
kínt, szenvedést okoz, de szeretet, együttérzés,
összetartozás tölti meg. Egy reményvesztett
küzdelem végéhez értünk most:
Nem halott csak ami most még nem létezik
Múlt fény fakítja el a holnap színeit
Idétlen a jövő de az ami bevégzett
Az erőt sa hatást mutatja az egészet
(Apollinaire: „Menet”)
A halál misztikuma, elfogadhatatlansága
végül is az élet dicsérete. A megélt élet tartalma
a meghatározó; Gabi élete gazdag volt, bonyolult és mély psziché lakozott benne. Utolsó
látogatásomkor egy Chopin-kottát láttam a
könyvespolcán, nem tudom, melyik mű kottája
lehetett. Gabi zenegimnáziumba járt, zenei
műveltsége is köztudott volt. Később eszembe
jutott a b-moll zongoraszonáta harmadik tétele,
mely a zeneirodalom egyik legmegrázóbb és
legpoétikusabb alkotása. Közismert, sokszor
hallhatjuk önálló darabként is: „Érzelmi skálája
a visszafojtott könnyektől az eget ostromló kiáltásig a fájdalom tömérdek megnyilatkozásait
járja be”– írja a zenetörténész. Ilyen érzések
töltenek el minket is most, amikor Gabit végső
útjára kísérjük. „… többé nem hallotok engem”
mondja Apollinaire, de mi mindig fogjuk hallani Gabi hangját. „A halál az a meglepetés, amelyet a felfoghatatlan tartogat a felfoghatónak”
– vélte Paul Valéry. Ilyen érzülettel raktározzuk
el mi is, Gabi, élményeinket, emlékedet, melyet
mindnyájan szeretettel és tisztelettel őrzünk.
Békességet, örök nyugodalmat kívánunk Neked.
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Beck Mihály (1929–2017)
Életének 88. évében, július 31-én elhunyt Beck Mihály
akadémikus.
Beck Mihály 1929. november 14-én született Szőregen. Kutatásait a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékén működő MTA Reakciókinetikai Tanszéki
Kutatócsoportban kezdte a reakciókinetika és a koordinációs
kémia területén.
1957-ben egyetemi doktori címet szerzett, 1963-ban pedig
a kémiai tudomány doktora lett. 1973-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1979-ben pedig rendes tagjává
választották. 1965-ben a József Attila Tudományegyetemen
lett címzetes egyetemi tanár. 1968-ban nevezték ki a KLTE
Fizikai Kémiai Tanszékének professzorává – a tanszéket
1990-ig vezette.
Oktató és kutató munkája Debrecenben teljesedett ki.
Több módszert is kidolgozott komplex vegyületek egyensúlyi
állandójának meghatározására, és felderítette a rendhagyó
koncentráció-eloszlások kémiai okait. Kimutatta a fémkomplexek meghatározó szerepét a prebiotikus kémiai fejlődésben.
Jelentős felismerése volt a nagy amplitúdójú pH-oszcilláció
jelensége. Behatóan tanulmányozta a kémiai átalakulások
mikrohullámú aktiválását. Szerves vegyületek elektromos
kisülések hatására bekövetkező átalakításával és a fullerének
szintézisével is foglalkozott.
Tudósi pályája során mindvégig az újat, a tudományosan érdekeset, a műszakilag hasznosat kutatta. Így vált a
komplexkémiai kutatások nemzetközileg legismertebb hazai
képviselőjévé. Kezdeményezte azokat a homogén katalitikus
vizsgálatokat, melyek az addig lehetetlennek tartott vizes közegű fémorganikus kémia és katalízis kialakulásához vezettek.
Az elsők között kezdett az ún. egzotikus reakciókinetikai
jelenségek kutatásába, és nevelt maga körül egy olyan kémikus
generációt, akik közül ma már többen e terület nemzetközileg
elismert művelői.
Valódi iskolateremtő egyéniség volt, számos munkatársa
kapott egyetemi tanári kinevezést, közülük ketten ma az
MTA rendes tagjai. Nemzetközi konferenciákat szervezett,
rendszeresen hívott és nyert meg kiemelkedő külföldi tudósokat arra, hogy hazánkba látogassanak. E kapcsolatokat
kihasználva segítette munkatársait, hogy rövidebb-hosszabb
tanulmányutakat tehessenek a világ vezető laboratóriumaiban.
Jómaga 1981-ben vendégprofesszor volt a Leeds-i Egyetemen, 1983/84-ben pedig a Princeton, majd a Georgetown
University-n Fulbrigth-ösztöndíjas vendégprofesszorként
dolgozott.
1999-ben a KLTE Professor Emeritusa lett. Egyetemi
munkája mellett ekkortól az MTA Kémiai Kutatóközpont tudományos tanácsadójaként is tevékenykedett.
A szakterület legrangosabb hazai és nemzetközi folyóirataiban
megjelent több mint 250 tudományos közlemény szerzője
vagy társszerzője, társfeltalálója 23 megadott szabadalom-
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nak. Nevéhez fűződik
a napsugárzás ultraibolya komponensének
mennyiségi jellemzésére szolgáló egyszerű kémiai dózismérők megalkotása. Hat
könyv szerzője, számos
másiknak társszerzője
vagy szerkesztője, ill.
fordítója vagy lektora.
Tudományos ismeretterjesztő, ill. publicisztikai munkássága
közel 140 cikket és 42 könyvismertetést ölel fel. A Tudomány – áltudomány és a Parajelenségek és paratudományok
c. könyveivel, továbbá számos cikkével és előadásával az
áltudományok elleni harc kiemelkedő hazai alakjává vált.
Szaktudományos és tudományos publicisztikai dolgozatai
mellett külön is kiemelendők a tudománytörténeti és a kutatás
alapvető filozófiai és módszertani kérdéseivel foglalkozó írásai.
Széles körű oktató-kutató munkája mellett kiterjedt tudományszervezői munkát is végzett mind a KLTE-en, mind pedig az MTA-n. 1972–1975 között a TTK dékánhelyetteseként
tevékenykedett. 1982–1989 között az egyetem rektorhelyettese,
eközben 1987-ben az egyetem megbízott rektora is volt.
1976–1985 között az MTA Kémiai Tudományok Osztálya
elnöki teendőit látta el. Az MTA köztestületi reformja során
kezdeményező szerepet vállalt a rehabilitációs folyamatban,
javasolta az Akadémiai külső tagja cím bevezetését. 1989–1994
között ellátta az MTA Tudományetikai Bizottságnak elnöki
teendőit. 1965–1979 és 1981–1985 között különböző tisztségeket töltött be az International Union of Pure and Applied
Chemistry-ben (IUPAC). Számos tudományos szakfolyóirat
munkájában vett részt, így többek között a Kémiai Közlemények főszerkesztője (1976–1985) és a Scientometrics alapító
szerkesztő bizottsági tagja volt (1978–1985). Tagjává választotta a Finn Tudományos Akadémia (1984) és a Mediterrán
Tudományos Akadémia (1988) is. 1999-ben a KLTE, 2006-ban
pedig a SZTE Doctor Honoris Causa címmel tisztelte meg.
Oktató-nevelő és tudósi munkáját számos díj és kitüntetés
fémjelezte, melyek közül külön is kiemelendő az Állami Díj
(1985), a Szent-Györgyi Albert-díj (1992), a Polányi Mihálydíj (1995), az Arany János Közalapítvány Nagydíja (1999) és
a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2004).
Kutatási eredményeit, iskolateremtő munkásságát, az
Akadémia érdekében végzett kiemelkedő tevékenységét az
MTA a 2016. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésével ismerte
el. Egyetemi tanári és tudósi pályafutása során Beck Mihály
tanítványok, pályatársak és munkatársak nagy számának
elismerését, megbecsülését és szeretetét vívta ki.
Emlékét szeretett családjának négy generációja, tanítványai,
munkatársai megőrzik, szeretettel és tisztelettel ápolják.
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Élmény, barátság, közösség! Két turnusban köszöntötte
tizennégy kar elsőéves hallgatóit a Debreceni Egyetem
Hallgatói Önkormányzata (DEHÖK)az ország legnagyobb
gólyatáborában. Az Egyetem téri campust kétezer-háromszáz gólya és több mint kétszáz csapatvezető vette birtokba a szemesztert megelőzően.
A gólyatábor az év egyik legfontosabb hallgatói rendezvénye. Az
országos szinten is kiemelkedő tábor hosszas előkészületek eredménye. A szervezők már tavasszal elkezdték a programok, fellépők
összeállítását. Májusban kezdődött a csapatvezetők többlépcsős
válogatása is, akiknek számos felkészítő tréningen kellett bizonyítaniuk hozzáértésüket. A tizennégy
egyetemi kar
csoportvezetői augusztusban estek
át a végső rostán
egy-egy csapatépítő tábor
keretében.
Idén több kar is tematizálta táborát. Az első tábori ciklusban
– augusztus 28. és szeptember 4. között – 10 kar gólyáit várták a
szervezők. Az Állam- és Jogtudományi Kar gólyáinak a „kiképzés”
témájában alakították ki a programokat. A szervezők katonai témára
fűzték fel az újdonsült jogász hallgatók feladatait és programjait, így
a terepmintás pólókról, kiegészítőkről már messziről felismerhették
egymást. Pikachu, Batman, Dr. House és Demona – filmkarakterek
bőrébe bújhattak a medikus gólyák, akik jelmezeikben mérték
össze erejüket a különféle sorversenyeken. A Beavatott c. filmben
megismert csoportokra osztották fel a szervezők a leendő óvodaés gyógypedagógusokat. A hallgatók a Bátrakhoz, az Őszintékhez,
az Önfeláldozókhoz, a Barátságosakhoz, vagy épp a Műveltekhez
csatlakoztak a tábor idejére. Egzotikus törzsek világát varázsolta a
Kossuth Lajos Kollégiumokhoz a Természettudományi és Technológiai Kar, valamint a Zeneművészeti Kar. A törzsek szerint elnevezett
csapatok között beduinok, huaoranik, inkák és malájok is helyet
kaptak. Az első hétről a leendő mérnökök sem hiányozhattak, akik
rátermettségüket több csapatépítő feladatban is bizonyították. Nagy
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népszerűségnek örvendett az első
turnus résztvevői között
a Habparty, a Hawaii
Party, a medikus gólyák
flashmobja és a „légvár ország” ügyességi
játékai.
A második turnusra
a bölcsész, informatikus, gazdász és agráros
gólyákat várták a szervezők szeptember 4–8. között.
A borongós, hűvös idő ellenére az
izgalmas programokkal, játékos vetélkedőkkel és szuper hangulatú
koncertekkel sikerült „felforrósítani” a hangulatot. Az egyetem Főépülete körül kialakított éjszakai túra, valamint a tortúra egyaránt
„hangos” sikert aratott a gólyák körében, emellett az Aquaticumban
immáron hagyománnyá vált közös csobbanás is pompás hangulatban telt. További izgalmakkal teli pillanatokat okozott még az Egy
perc és nyersz! vetélkedő a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak.
A HÖOK is ellátogatott a táborba: országjáró roadshow-juk keretében a sport és a mozgás kulcsfontosságára igyekeztek felhívni a
figyelmet többállomásos sorversenyek útján.
– A „legek” gólyatábora mindig bebizonyítja, hogy a DEHÖK
milyen hatékonyan tud együttműködni a 14 kari önkormányzattal,
és így egy szervezett és kulturált rendezvény keretein belül tudja
köszönteni az elsőéves hallgatókat – fogalmazott Bognár István
Ádám, a DEHÖK elnöke.
Mindkét turnus látványos záróeseménnyel búcsúztatta el az
elsőéveseket a gólyatáborokból. Az Egyetem téren – hagyományszerűen –magyaros hangulatú borkóstolóval és az elmaradhatatlan
tűzijátékkal zárult a legek tábora.
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a SZÖSZ
Egyesület „Mit hozott a gólya?” címmel idén is tanszergyűjtő akciót
hirdetett a táborban. Az elmúlt három akciójuk során több mint
500 gyermek iskolakezdésében segédkeztek a Debreceni Egyetem
elsőéves hallgatói. A szervezők ebben az évben a debreceni átmeneti
otthonok lakóit, valamint a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány
által működtetett művészeti iskolákat támogatták tanszercsomagokkal, ismét több mint száz gyereknek tudtak segíteni az akcióval.
DEHDK Sajtóiroda,
fotó: Balogh Albert, Mikolai Márk, LökiViktor
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Nem volt
kérdés
a Debreceni
Egyetem!
A gólyatábor nagyszerű alkalom az
egyetemi közösségépítés fejlesztésére. Az ügyességi feladatok, sorversenyek, éjszakai túrák és kvízjátékok
kavalkádja közben ismerkedtünk
meg Dávid Csabával, aki az egyetem angol–kémia osztatlan tanári
mesterszakára nyert felvételt. A szak
és intézmény kiválasztása fontos
döntés minden felvételiző számára.
A gyorsan változó világ, a gazdasági
és a munkaerő-piaci igények sokak
számára megnehezíti a döntést.
Azonban Dávid Csaba határozottan
követi a céljait.
EÉ: – Mi vezérelt e tudományterület felé?
– Középiskolás éveimet a DSZC Vegyipari Szakgimnáziumának kéttannyelvű
képzésén töltöttem. Már gyerekkorban
megragadott a kémia csodálatos világa
szüleimnek köszönhetően, mivel ők
mindketten vegyészek. Rengeteg hasznos és izgalmas információt kaptam
tőlük, ami határtalan lelkesedéshez és
érdeklődéshez vezetett. Az angol nyelv
pedig mindig is közel állt a szívemhez,
így nem volt kérdéses, hogy ezen a két
szakterületeken szeretném a tudásomat
tovább gyarapítani. Idén szeptemberben
megvalósult az álmom, az ország egyik
legjobb egyetemére nyertem felvételt.
EÉ: – Miért éppen a Debreceni Egyetemet
választottad a továbbtanuláskor?
– Debrecenben élek, de nem ez volt a
fő szempont a jelentkezés során. Számos
családtagom, barátom járt és jár ide, így
rengetegen támogattak a döntésemben.
Édesanyám 1980-ban végzett vegyész
szakon az egyetem jogelőd intézményében, valamint két nagybátyám is itt
végzett a nyolcvanas években, vegyész és
magyar–orosz szakokon. A tőlük hallott
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pozitív élmények mind az oktatással,
mind a közösségi szellemmel kapcsolatban nagyban meghatározták választásomat. Saját magam is meg akartam
bizonyosodni a döntésem helyességéről,
részt vettem az egyetem nyílt napjain, a
DExpo-n, ahol első kézből kaphattam
információt akkori hallgatóktól. Nagyon
tetszettek a nyilvános órák, több előadásra is beültem „hallgatni” mint reménybeli
leendő hallgató.
EÉ: – Kaptál-e valamilyen jó tanácsot az
egyetemi évekre?
– Szüleimtől számos jó tanácsot kaptam, többek között azt is, hogy a gólyatáborban egyszerűen muszáj részt venni,
ugyanis itt igazi, életre szóló barátságok
köttetnek. Édesanyám a mai napig tartja
a kapcsolatot akkori évfolyamtársaival,
csoporttársaival, gyakran szerveznek
találkozókat, többnyire az egyetem falain
belül. Eddigi tapasztalataim szerint az
egyetem közösségi élete hihetetlenül jó.
Mindenki nagyon kedves és segítőkész.
EÉ: – Milyen jövőbeni céljaid vannak ezzel
a végzettséggel?
– Teljes mértékben ennek a szakterületnek szeretném szentelni az életem.
Minden lehetőséget megragadok, hogy
bizonyíthassak az egyetem felé, mivel
szeretnék az intézmény berkein belül elhelyezkedni oktatóként, de a középiskolai
tanítástól sem zárkózok el. Úgy gondolom, nagyszerű lehetőség a bizonyításra
az ERASMUS+ program keretén belül a
nemzetközi képzéseken való részvétel,
mely egy angol szakos tanárnak elengedhetetlen. A programban részt vevő
ALUMNI

országok közül leginkább az Egyesült
Királyság és Japán érdekel.
EÉ: – Az egyetem számos lehetőséget kínál
a bizonyításra minden hallgató számára,
lenne kedved önkéntesként részt venni a DE
nagyobb rendezvényein?
– A DExpo-n való részvétel minden
önkéntes diáknak egy kitüntetés, hiszen
saját maguk mutathatják be alma materüket egy valódi kétnapos „fesztivál”
keretében. Természetesen örömmel képviselném én is az egyetem adott szakát,
hogy minél több gólya részesülhessen
olyan élményekben, amelyekben nekem
is részem volt.
EÉ: – Van valamilyen komolyabb hobbid,
melyet nem szeretnél félbehagyni az egyetem alatt?
– Számos hobbim van, melyek rengeteg
időt és energiát igényelnek. Remélem,
hogy a tanulmányaim során ezekre is időt
fogok tudni szakítani. Hat éve kezdtem
el zenével foglalkozni, basszusgitáron és
elektronikus gitáron is játszok. A fotózás
is az életem egy nagyon fontos eleme lett
az elmúlt időszakban, többek között a
portré- és a babafotózás.
EÉ: – Hamarosan kezdődik a szorgalmi időszak. Hogyan képzeled el az elkövetkezendő
pár hetedet?
– Tárgyfelvétel, beköltözés a kollégiumba, ismerkedés a leendő csoporttársaimmal és az egyetem atmoszférájával.
De számomra nem csak ezekről szól a
tanévindítás; mindenképpen részt veszek
az egyetem nagyszabású stadionshowján, a yoUDay-n.
Hetei Noémi, fotó: Kiss Anikó
EGYETEMI ÉLET
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ÉBRESZTŐ
Vállalod? Vállalkozz! „Itt van az ősz, itt van újra” bár a
természet lelassul, Te ébredj, és használd ki a lehetőségeket, melyek utat nyitnak önmagadhoz, előhozzák
erősségeidet, a benned lévő vállalkozót! Szeptemberben
még jelentkezhetsz az alábbi vállalkozó képzésekre, ahol
csapatban tanulhatsz vállalkozni.
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán már 2010
ősze óta működik vállalkozásfejlesztés fókuszú képzés. A képzők
alapelve, hogy a gyakorlaton, vagyis saját vállalkozás működtetésén keresztül, a közös tudásra építve lehet a leghatékonyabban
és a legeredményesebben megszerezni minden ismeretet, ami az
üzleti élethez kapcsolódik.
A GTK égisze alatt működő Team Academy Debrecen több
mint hétéves tapasztalatait felhasználva kerültek kidolgozásra
a most induló posztgraduális szakok. A gazdaságtudományok
területén alapszakos diplomával rendelkezők az Üzleti innovációs szakközgazdász szakra jelentkezhetnek, míg az egyéb
tudományterületeken szerzett diplomával rendelkezőket az Üzleti
innovációs szakmenedzser szakon várják. A képzés ideje mindkét
szakon négy félév.

Az őszi szemeszterre szeptemberben jelentkezhetsz:
teamacademy.hu
Az a jó abban, hogy már az 5. Igen Debrecen képzés indul, hogy
vannak adatok, amiben bízhattok.
ADAT#1 – Négy sikeres képzés volt már. Vicces sztori, hogy az
első képzésnél még volt, aki azt mondta, azért jelentkezett, mert
szerinte Debrecenben ebből a képzésből több nem lesz. Ugyanis
nincs elég érdekes ember, aki kihívásokat keres. Cáfolj rá te is!
ADAT#2 – Kilencven ember elvégezte. Habár mindig van lemorzsolódás, de kilencven fő elvégezte a képzést. Őket megtaláljátok az
ismerőseitek között. Sőt, mára az új jelentkezőink harmadát azok
alkotják, akiket a korábban végzettek ajánlottak.
ADAT#3 – 21 elkezdett projektből 12 még mindig fut! A startupokra igaz hüvelykujj szabály, miszerint csak minden tizedik
éri meg az első év végét. Hát, erre is sikerül rácáfolni. Persze itt is
csak egy projekt kapott eddig tőkebefektetést, de már a második
is útban van. Több tucatnyi munkahelyet teremtettek a projektek.
Mindezt Debrecenben.
Az ötödik Igen Debrecen képzés szeptember 26-án indul, a képzés
ideje három hónap. Ne maradj le, jelentkezz!
igendebrecen.hu

Félidőben az infrastrukturális fejlesztések
A közbeszerzés meghirdetési fázisába jutott el a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
pályázatán nyert 618 millió Ft-os „Minősített élelmiszerlánc KFI
infrastruktúra fejlesztése” című projekt. Beérkeztek az ajánlattételek, melyekre összesen 23 cég jelentkezett.
A DE-MÉK kutatás-fejlesztési stratégiájának középpontjába a
magas hozzáadott értékű élelmiszerek kifejlesztését helyezi, fókuszálva a természetes eredetű bioaktív hatóanyagokra, a környezeti
fenntarthatóságra, a teljes nyomonkövethetőségre és a fogyasztói
biztonságra. Európában egyedülálló módon olyan analitikai hátteret épít ki az intézmény, amely lefedi a teljes gabona-, a zöldséggyümölcs-, a baromfi- és a sertés-élelmiszerláncot.
A GINOP-támogatásnak köszönhetően kialakítanak, illetve
felújítanak pályázati forrásból öt egységet a karon: a nyílt és zárt
növénytermesztési, a haszonállat-biológiai, az élelmiszertechnológiai és posztharveszt-, valamint a konyhatechnikai hálózati infrastruktúrát. Mindehhez pedig integrált talaj- és növényvédelmi,
szervetlen és szerves analitikai, kémiai, mikrobiológiai, genomikai,
víz- és környezetvédelmi és energetikai monitoringrendszert
építenek ki.
– Egyedülálló projektbe fogott bele karunk az egy évvel
ezelőtt elnyert GINOP-támogatásnak köszönhetően. A konstrukciónkat másodikként fogadták el az országban, ebben nagy
szerencsénk volt, de az úttörő szerep felvállalása sok nehézséget
is rejt. Olyan gazdasági környezetben vagyunk, ahol ezeket a
problémákat megérezzük, itt konkrétan az építőiparban, a kivitelező cégeknél felmerülő szakemberhiányra gondolok – mondta
el Komlósi István dékán.
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– Az egyetemek, illetve más intézmények a 2016–2020-as
pályázati időszakban nagy összegű támogatást nyertek el, versenyeznek egymással, és ez mindenképpen árfelhajtó tényező.
Nem mindig sikerül egy-két évvel ezelőtti pályázati összeget
tartani és a megvalósítást végrehajtani. A projekt már a közbeszerzési fokozatba jutott, a bírálóbizottsági ülés után, szeptemberben szerződést kötünk a nyertes kivitelezőkkel – mondta el
a dékán.
– Ez a projekt arról szól, hogy megteremtsük azt az infrastruktúrát, amivel a későbbi élelmiszeripari kutatásokat megalapozzuk az egyetemen, a támogatás nagy részét eszközbeszerzésre
és építési tevékenységre fordítjuk – ismertette Lövei Attila
projektmenedzser a fejlesztések jelenlegi állását.
– Az építési tevékenységek részeként: egy sertés és baromfi
állatházat építünk 75 millió forintból, egy szaporító üvegházat
36 millió forint értékben, és egy mintafeldolgozó épületet is
kialakítunk, 15 millió forint értékben. Az első két épület várható
megvalósulása jövő év júniusára tehető, a mintafeldolgozó már
idén elkészülhet – mondta el Lövei Attila.
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Kezdőőődik! – avagy évkezdés a DEENK-ben
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárban is megkezdődött a tanév
első szemesztere. Hallgatók böngésznek a
könyvespolcok sorai között, serényen
csipognak a kölcsönző pultok és az
önkölcsönző terminálok, berregnek a
nyomtatók, és sürgés-forgás váltotta
fel a nyári nyugalmat. A könyvtár ajtaján
belépve, a megszokott szolgáltatásokon
túl, számos újdonsággal is találkozhatnak az olvasók. Íme, a legfontosabbak.

Könyvtáraink minden hétköznap nyitva vannak, illetve a Kenézy
Élettudományi Könyvtár és a Kassai úti Campus Könyvtára szombatonként is látogatható. Nyitva tartásunk a tanrendhez és a hallgatók napirendjéhez igazodik, ezért a vizsgaidőszakban hosszabb
periódusokban várjuk az olvasókat. Ebben az időszakban a Kenézy
Élettudományi Könyvtár 8 órától éjfélig tart nyitva.

Minden jó megmarad
A DEENK-ben folyamatosan arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkat, nyitva tartásunkat a felhasználók igényeihez alakítsuk. Ha a
kialakított rendszer jól működik, azon nem változtatunk.
Egy éve már, hogy a Debreceni Egyetem polgárai (hallgatók,
oktatók, dolgozók) ingyenesen válthatnak tagságot az online
regisztrációs felületen. A hallgatók könyvtáranként maximum 12
db, míg az oktatók és a dolgozók maximum 20 db könyvet kölcsönözhetnek, egységesen 30 napra. Az is jó, hogy tavaly óta a közös
egyetemi kártya (UniPass, DEKa) az olvasójegy, így nem kell eggyel
több plasztik kártyát betuszkolni a tárcába.
Ugyanezt a kártyát lehet használni nyomtatásra, fénymásolásra
vagy szkennelésre a könyvtári multifunkciós fénymásoló gépeken.
Aki viszont jobb szereti ezt mással csináltatni a könyvtári fénymásoló szalonokban, a Reprográfiákon teljes körű szolgáltatást kap
a fénymásolástól a szakdolgozat kötésen át, a jegyzetvásárlással
bezárólag.

Mindennek teret engedünk
Persze változás is akad bőven. Megújult a Böszörményi úti Campus
Könyvtára (BCK). A földszinti kölcsönzőterem új parkettát kapott,
átrendeztük a polcokat, és mostantól itt is elérhető az önkiszolgáló
fénymásoló. Átalakult a Kenézy Élettudományi Könyvtár 2. emelete
is. Kikerültek a nem használt folyóiratpolcok, és helyüket asztalok,
székek váltották fel, így növelve a tanulásra alkalmas teret. Az új
elrendezés mellett különböző alakú és mintájú babzsákfotelek
egészítik ki a hagyományos ülőalkalmatosságok repertoárját.
A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárban
(BTEK) kicsit arrébb költözött a Fordító iroda és a Reprográfia. Ezentúl
az 1. emeleti 104-es szobában várják a kéréseket, megbízásokat.
Folyamatosan bővül az online elérhető könyvek, folyóiratok és
adatbázisok listája is. A több mint 42.000 tételből hamarosan számos
példány kölcsönözhető lesz Kindle-n is. Ha minden jól megy, az év
végére a honlapunk is megújul.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért keresse
fel weboldalunkat, kérdezzen e-mailben az info@lib.unideb.hu-n
vagy személyesen az olvasószolgálati pultoknál. De fent vagyunk
a Facebookon, az Instagrammon és a Twitteren is. Találkozzunk itt
is, ott is!
Sikeres tanévet kívánunk!

NÉMET KULTURÁLIS HÉT

KOKTÉLOZZ VELÜNK!

– Mozizz és szórakozz!

– Európai Nyelvi Koktélbár a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Német Kulturális Fórum aktívan részt vesz a hallgatók és
minden, német kulturális programok iránt érdeklődő debreceni életében. Idén ősszel is számos izgalmas programmal várja az érdeklődőket.
Október 2–6. között érkezik a Szemrevaló/Sehenswert Filmfesztivál,
mely a Svájci Nagykövetség, a Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe
Intézet közös filmhete. Mindennap 18 órától, az Apolló Moziban
ingyenesen megtekinthetők az egyenesen Svájcból, Ausztriából és
Németországból érkező filmek, mindezt eredeti nyelven, magyar
felirattal. Október 4-én 20 órától pedig a Goethe Intézet, a Budapest
Music Center, a Debreceni Német Kulturális Fórum és a debreceni
Jazzbarátok Köre közreműködésével színpadra lép a Das Kapital jazztrió, mely a híres Daniel Erdmann tenorszaxofonosból, Hasse Poulsen
gitárosból és Edward Perraudból dobosból áll. A koncerthelyszín a
Nagyerdei Víztorony.
A belépés minden rendezvényre ingyenes! Aktuális információk
a deutsches-kulturforum.hu/ oldalon és a Facebookon (Deutsches
Kulturforum Debrecen).

Az Európai Nyelvi Koktélbárt idén nyolcadik alkalommal rendezi
meg az EUNIC Hungary, az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány a DE Főépületének díszudvarán, a BTK és a Debreceni Német
Kulturális Fórum közös programjaként október 10. 14–18 óra között.
A nyelvek európai napja alkalmából megrendezett rendezvény célja,
hogy felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára és Európa nyelvi
sokféleségére. A budapesti Goethe Intézet jóvoltából önálló asztallal,
nyelvi játékokkal és mini-nyelvórákkal lesz jelen a rendezvényen a
Magyarországon leggyakrabban beszélt két cigány nyelv, a romani és
a beás, és a résztvevőknek alkalmuk lesz megismerkedni az eszperantó
nyelvvel is. A résztvevők 13 nyelv közül választva számos, nyelvtanulással kapcsolatos játékot próbálhatnak ki, lehetőségük nyílik anyanyelvi
beszélőkkel való társalgásra, megismerkedhetnek különböző nyelvekkel,
illetve megszerezhetik a jelképes Európai Nyelvi Útlevelet. A részvétel
ingyenes, regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: nyelvikoktelbar@
gmail.com További információk a www.nyelvikoktelbar.hu és a www.
facebook.com/EUNIC.ELCB oldalakon!
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Jöhet a tizenegyedik

Túl vagyunk a tizedik Campus Fesztiválon.
Idén a hírek szerint rekord mennyiségű,
valamivel több mint százezer látogató tette
tiszteletét július 19. és 23. között a Nagyerdei
Stadion környékén zajló programsorozaton.
Mit lehet erre mondani? A „Csak így tovább!”
felszólítás elég kézenfekvőnek tűnik.
Mivel nagyjából eddig minden Campuson részt vettem, bár akadt,
amire csak úgy bekukkantottam egy napra, van némi rálátásom a
fesztiválra. A Vekeri-tó fái, kanyargó, esőben sarassá váló földútjai,
nomád körülményei óta nagy utat tettek meg a szervezők. Aki most
pontos, évről évre, napról napra vezetett, elemző jellegű cikket vár,
nyugodtan hagyja abba az olvasást. A számadatoknak, elemzéseknek
bizonnyal van jelentőségük, hiszen, ne legyünk álszentek, ez valahol
üzleti vállalkozás, azonban az egyszeri fesztiválarcok szempontjából
fontosabbak a benyomások, a megismételhetetlen élmények.
Van ismerősöm, aki itt vesztette el, s van, aki itt találta meg élete
szerelmét. Van, aki azóta nagypapa lett, hozzá kell tennem, elég
fiatalon. Van, aki azóta egy neves pénzintézményt vezet, s van, aki
itt hagyva csapot-papot Malajziába költözött, és búvárkodásból
él. Ezzel csak azt akarom kifejezni, hogy a Campus nem egyetlen
csoportra mozdul rá, hanem igyekszik a minél szélesebb merítésre,
a programok sokszínűsége sokféle embert vonz.
A régi, nagy fesztiválok veteránjai, akik megették már kenyerük
javának háromnegyedét, leginkább azt a fajta „fapadosságot” hiányolják a mai rendezvényekből, ami a régiek sajátossága volt. Amikor
még sorba kellett állni a zuhanyzók előtt, meg nem volt mindenhol
mobil wc, s előfordult, hogy az alkalmilag tákolt illemhely padlója
beszakadt, s ott állt mindenki tanácstalanul. Kétségtelen, a porban
fetrengés korszaka véget ért, ha valaki manapság kilátogat egy több
napos bulira, elvár egy minimális komfortszintet. Milyen jó ötlet
volt idén, hogy az egyik hazai áruházlánc komplett bolttal várta a
magvas bucik és egyéb péksütemények szerelmeseit, no meg azokat,
akik éppen kifutottak bizonyos alapvető fogyasztási cikkekből.
Úgy hírlik, a legtöbben a The Prodigy bulijára – a koncert szó
sokak szerint erős kifejezés velük kapcsolatban – voltak kíváncsiak.
Kétségtelen, hogy a mellkasra erőteljes nyomásokat mérő basszusok
hatásosak voltak, bár egyesek panaszkodtak, hogy kellett némi
idő, míg rájöttek, melyik dal is szól éppen. Ez egy ilyen műfaj, aki
halkabban szeret zenét hallgatni, tegye fel otthon a fülest, és dőljön hátra a fotelben. Nagybátyám mesélte, hogy amikor karrierje
csúcsán, 1996-ban fellépett a csapat a Sziget Fesztiválon, senki sem
akart lemaradni róluk. Kivéve persze az én renitens nagybátyámat,
aki rockerként látványosan ignorálta a bulit, inkább a pár nappal
korábban fellépő Iggy Popot kultiválta, akinek koncertjén úgy tán-
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colt, hogy kiesett szemüvegéből a lencse. Szó, mi szó, Liam Howlett
és társai, akik már szinte hazajárnak Magyarországra, hozták a
formájukat. Minimális kommunikációval nyomták le műsorukat,
ami bedarálta az arra fogékonyakat. Többen értetlenkedtek a színpadon jelenlévő gitáros láttán, és kicsit sajnálták szegényt, hogy
nagyjából kétszer pengethette csak meg hangszerét, azon kívül
nem sok dolga akadt. Van ilyen, gondoljunk csak a Depeche Mode
integető emberére, Andy Fletcherre. Úgy tudom, a fesztivál után a
Debreceni Gitárosok Egyesülete tiszteletbeli tagságot ajánlott fel a
Prodigy mostohán foglalkoztatott zenészének.

A nagyszínpados fellépők egyik ásza, a Quimby idén sem okozott csalódást rajongóinak. Megérne egy szociológiai tanulmányt,
hogyan lett a pesti éjszaka zabolázatlan csikóiból középkorú, függetlenségükre büszke hölgyek kedvence, de ez nem a mi dolgunk. Meg
e fenti megállapítás így önmagában nyilván kicsit sarkos, ebben a
formában nem állja meg a helyét. A tizenpár évvel ezelőtti kényszerleállás óta a csapat egyre erősödve, együtt öregedve közönségével
képes volt olyan embereket is megszólítani, akik addig immunisak
voltak irányukban. Stabilnak tűnő és széles bázist építettek ki, s
be kell látnunk, élőben még mindig releváns és izgalmas az, amit
csinálnak. A Quimby a szó legjobb értelmében eleven produkciót
csinál, látszik, hogy még ennyi idő után sem veszett ki belőlük az
együtt játszás öröme. Ez mindenképpen elismerendő teljesítmény,
főleg a mi apró, speciális és helyenként több sebből vérző poppiacunkon. Jók voltak, ez a lényeg, ezt még azok is elismerik, akik
amúgy nincsenek odáig értük.
Nagy és kellemes meglepetést okozott a sokak által amolyan
tinisztárnak elkönyvelt Lukas Graham. A zenekar idén télen már
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járt hazánkban, most megnézhették őket azok is, akik akkor nem
zarándokoltak miattuk Budapestre. Már a felállásuk sem mindennapos, hiszen Lukas Forchhammer énekest egy billentyűs, egy bas�szusgitáros és egy dobos kíséri. S ami érdekes, e nem átlagos felállás
ellenére, vagy talán épp ezért, fenn tudják tartani az érdeklődést
egy teljes, egész estés koncert során is. Lukas, az énekes látványosan
tojik a stylistok tanácsaira, úgy néz ki, mint egy jóllakott napközis, a
dalok előadása közben sört kortyolgat, majd leveszi pólóját, s direkt
kidülleszti csinos kis pocakját. Divatos kifejezéssel élve, nincs megcsinálva, nincs kitalálva az arc, az biztos. Ráadásul a koncertet kezdő,
kötelezően lendületes számok után három lassú, sokkal inkább kis
klubszínpadokra való dalt adnak elő, s még ezekkel is megnyerik
a közönséget. Amikor Lukas bejelenti, hogy érdekli régiónk történelme, és számára ez itt Közép-, nem pedig Kelet-Európa, még az
addig szkeptikusok szívét is megdobogtatja. Kíváncsi vagyok, vajon
hol lesznek ezek a srácok tíz év múlva. Vajon eltűnnek a süllyesztőben, ahogy azok állítják, akik szimpla és felejthető popterméknek
gondolják őket? Vagy épp ellenkezőleg, megőrizve identitásukat,
felépítenek egy tartós, művészi szempontból is sikeres és elismerhető karriert? Térjünk vissza erre egy évtized múlva!

A Campus a nagy felismerések és felfedezések fesztiválja is. Egy
negyvenes ismerősöm most hallotta először például a Halott Pénzt,
eddig, lévén nem tagja a csapat célközönségnek, nem is nagyon hallott róluk. Azóta viszont teljesen rájuk kattant, s ő még ráadásul azt
is vágja, hogy a Darabokra törted a szívemet egy bizonyos Demjén
Rózsi énekelte először, valamikor negyven évvel ezelőtt a Bergendy
nevű formációban. Szóval ilyen meglepő esetek is előfordulhatnak,
s mindez persze fordítva is igaz, akad olyan tini is, aki itt fedezte fel
magának az Egyetem Téren fellépő 50+ zenekart.
Hogy mi lehetett az idei fesztivál legemlékezetesebb momentuma? Nyilvánvalóan kinek ez, kinek az. A családostul kijövőknek
talán a békés és játékra, üldögélésre egyaránt alkalmas Civil Falu,
meg persze a valóban óriási óriáskerék. Az egyedülállóknak az
ismerkedésre alkalmas terek sokasága, a poppereknek az elektronikus zenekarok, a rockereknek a rockzenekarok. A nevetésre
vágyóknak a stand-up komédiások, a zsúfoltságot kedvelőknek a
tömeg, a lángospártiaknak a lángos, a táncra vágyóknak az itt is,
ott is, amott is pörgető DJ-k. A Campus jövőre is nyitva áll, 2018.
július 18. és 22. között, tessék, tessék, méltóztessék!
Ostoros Áron

Zamathegyek, hova legyek
Nem tudom, ki hogy van vele, de én
már alig bírok magammal, amikor
elkezdődik az új tanév. Olyan jó tudni,
hogy az éve eleji rohangálásban, tantárgyfelvételben, tájékozódó jellegű
futkorászásban van egy biztos pont
már évek óta, a Zamat Fesztivál.
Ha emlékeim nem csalnak, pár éve más
néven futott a rendezvény, mint az idén.
A bevezetőben csak azért nem írtam ki a
teljes elnevezést, mert úgy hangzik, mint
a spanyol szappanoperákban, amikor a
szerelmes pár esküvőjén a pap elmondja,
hogy anyakönyvezték eredetileg a boldog
vőlegényt. Gyürkőzzünk csak neki! Tehát, a
szeptember 22–24. között zajló buli nem más,
mint a Debreczeni Zamat Street and Classic
Food Fesztivál. Tadamm!
Kolbászpárti ismerőseim évek óta rendszeresen látogatnak el ide, mert kedves időtöltésük a finom pálinkák utáni debrecenipárosfogyasztás. S persze a fellépők is vonzzák
őket, mint vasreszeléket a mágnes. Az idén a
mostanában mindenféle pezsgő programnak
helyet adó Nagyerdő felé vehetik az irányt az
érdeklődők. Egészen pontosan a Nagyerdei
Stadion Északi Rendezvényterét vehetik
birtokba. Azokat, akik hajlamosak könnyen
eltévedni, a Kompasz Turisztikai Magazin
lelkes önkéntesei igazítják útba a Nagyerdei
Gyógyfürdő Klinika felőli bejáratánál.
Péntek este igazi kuriózumnak ígérkezik a
Kelet Brass Band fellépése. Az idei Ceglédi
Utcazene Fesztivál zenekara díjat elnyerő csa2017. SZEPTEMBER

pat, minő meglepetés, főleg fúvósokból áll.
Nem találták fel a spanyolviaszt azzal, hogy
neves hazai és külföldi pop-rock zenekarok,
előadók dalait dolgozzák fel, de vehemens
előadásmódjuk nagy sikert arat a közönség
körében, bármerre is járnak. Tuti, hogy most
is hallhatjuk majd tőlük a Mennyország
Touristot vagy a Punnany Massif dalaiból
összeállított egyveleget. Azt beszélik, hogy
a fiúk kedvenc filmje a Fújd szárazra, édes!
című angol komédia, ezt azonban – biztos
forrás hiányában – sem megerősíteni, sem
cáfolni nem tudjuk.
Aznap este játszik még a Kowalsky meg a
Vega, akikről már oly sokszor írtunk, hogy
újat nem árulhatunk el velük kapcsolatban.
Eszünkbe jutott azonban egy, a banda zenei
tevékenységével semmiféle kontextusba nem
hozható érdekesség, ami a dobos becenevének
eredetére világít rá. Ő egy debreceni srác, úgy
hívják, hogy Vajda Péter, de a legtöbben csak
Sóderként ismerik. Nos, a megfejtés nem
az, amire sokan gondolnak, miszerint sokat
beszél, azaz állandóan löki a sódert. Nem, a
megoldás sokkal prózaibb. Sóder csintalan és
nyughatatlan kamaszként előszeretettel űzte
a garázstetőkről, meg ki tudja honnan sóderhegyekbe való ugrálást. Valószínűleg minden
helyi építkezést végigjárt, hogy hódolhasson
eme nemes szenvedélynek.
Jön még a Mystery Gang is, hogy sokadjára
csábítsa táncra az ötvenes évek rock and
rollja által ihletett számaival a fáradhatatlan,
bulizni vágyó jelenlévőket.
A szombat estét egy helyi rocker indítja,
ZOOM

aki gitáros társával együtt itt (is) ünnepli ötvenedik születésnapját. Koroknai Árpi (Kori)
és Sándor József (Günther) több formációban is érdekelt, ez alkalommal zenésztársak
tömkelege segédkezik nekik abban, hogy
megmutassák, a hard rock alapú zene még
mindig képes megdobogtatni sokak szívét.
Erről ennyit, de csak azért, mert Korival egy
részletekbe menő interjú olvasható mostani
számunk hasábjain.
Utánuk begördül majd a Karaván Família,
akiknek a nevével már számtalanszor találkozhattunk. Ők az „egyetlen ismert családi
zenekar, amelynek hangzása a szülők és gyermekeik közötti emberi és zenei összhangra
épül. A cigány népzene felől indulva bátran
használják és ötvözik a különböző zenei stílusokat, amelyeket könnyen befogadhatóvá
varázsolnak.”
Akik pedig kedvelik, azok szombaton
pöröghetnek a magyarországi rímgyáros,
Geszti Péter műsorára, ami tavaly megjelent
Létvágy című albumának dalain alapul. Előre
nem tudjuk, a buli hogy alakul, de ahogy
mondani szokás, meglátjuk.
Zamatban gazdag, boldog új tanévet kívánunk mindenkinek!
Pörc Balázs
EGYETEMI ÉLET
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Rock and roll a köbön
Koroknai Árpád, azaz Kori sokféle produkcióban és zenekarban érdekelt legismertebb csapatai, a P. Box, az Acoustic
Gallery vagy az Omen mellett. Olvassuk csak, miket láthat és hallhat tőle a közönség szeptember 23-án a Debreczeni
Zamat Street and Classic Food Fesztiválon, ahol gitáros társával, Sándor Józseffel, alias Günterrel ötvenedik születésnapjukat is ünneplik.
– Felfogható egyfajta életműkoncertnek az egész, amennyiben ötven körül ilyesmiről beszélhetünk. Minden formáció fellép, amelyben
közreműködök. A musical világába is elkalandozunk, hiszen dalok hangzanak majd el a Hairből, a Jézus Krisztus Szupersztárból és az
István, a királyból. A teljes műsor, ahogy kiszámolom, kitesz bő négy órát.
EÉ: – Zongorázzuk végig nagyjából a fellépő csapatokat. Mit jelent számodra első ismertebb bandád, a Szfinx?
– Velük indult első komolyabb megmerítkezésem a rockzene mélyvizében, ez volt az első formáció, amellyel országos ismertségre
is szert tettünk. Megboldogult ifjúkorom legszebb éveit a Szfinx-nek köszönhetem. Akkoriban igazán nagyban éltük a rock and roll
életformát. Ezek felhőtlen és felelőtlen évek voltak az életemben. Nyilván érdekeltek a világ dolgai, meg mindenről volt véleményem,
s ezt igyekeztem a dalokban is megfogalmazni, de azért leginkább a bulizásról szólt az egész. Abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy olyan zenészekkel dolgozhattam együtt, akikkel egy zenei irányban tudtunk gondolkodni. A többiek persze azért közben egyetemre, főiskolára jártak, mondhatni készültek a polgári pályára.
Én a nap huszonnégy órájában a zenekarért dolgoztam, szerveztem, próbákat koordináltam.
Amikor a társaim kitáncoltak a bandából, az számomra egy mélyütésként hatott. Én nem
készültem B-tervvel. Akkor tovább kellett gondolnom az életemet, és itt lépett fel segítőleg
Cserháti István, vagyis Pityi...
EÉ: – … és itt jött a képbe a P.Box.
– Ő már menedzselte a Szfinxet is, amelynek megszűnésében egyébként az akkoriban
lezajlott zenei váltás is közrejátszott. Jött a grunge, a hardcore, és az általunk játszott
dallamos hard rock kicsit háttérbe szorult. Amikor ott álltam zenekar nélkül, nem
nagyon találtam a helyem, elkezdtem piálni, kicsit szétestem. Már kezdtem eltűnni a
süllyesztőben. Aztán két-három évvel a feloszlás után újra próbálkoztunk a Szfinxszel, de pár koncert után szétesett a banda. Elkezdtünk a későbbi P.Box formációval
próbálgatni Pityi stúdiójában, aki az egyik próbán közölte, szeretne ő is a zenekar
tagja lenni. Így lett P.Box a nevünk, amihez ő ragaszkodott. Elindult, azaz folytatódott a történet, s a közönség alapvetően jól fogadta a régi, bejáratott név alatt
szereplő új formációt. Pityi halála aztán megtorpanásra késztetett bennünket,
tartottunk egy rövidebb szünetet, majd félig-meddig a névhasználat miatt
másokkal kialakult vita kényszerített arra, hogy újra színpadra álljunk.
Mostanra járunk ott, hogy újra élvezzük a közös munkát.
EÉ: – Hogyan kerültél az Omenbe?
– Amikor Pityi eltávozása után leálltunk, a Társulat című műsor
után, amiben az István, a király nagyszabású színpadi adaptácójához
válogattak szereplőket, rám bukkant az éppen énekest kereső Omen.
Rendes casting volt, nagyjából ötvenen jelentkeztek a posztra, ebből
hárommal próbált a banda. A meghallgatások után mellettem döntöttek.
Nem mondom, hogy azelőtt nagyon nagy Omen-rajongó voltam, de
nyilván tisztában voltam a munkásságukkal. Ez egy újabb kihívás volt,
bele kellett illeszkednem egy már kész koncepcióba.
EÉ: – Adódik a kérdés, honnan van mindezekre energiád?
– Gyerekkoromban sokáig élsportoló szinten fociztam, de azt tizenhét
évesen egy sérülés miatt abba kellett hagynom. A futás mindig jelen volt az
életemben, a mai napig hetente háromszor-négyszer futok. Hétfőnként foci
a haverokkal… Folyamatosan mozgásban vagyok. A lényeg, hogy tudatosan
karban tartom a testemet. Erre szükségem volt korábban is, hisz így kitakaríthattam a szervezetemből a nagy rockandrollozás közben bevitt méreganyagokat. Nagyon lényeges, hogy jelenleg olyan partner van mellettem,
aki mindenben támogat. A feleségem kibekkelte velem azt az időszakot,
amikor kissé felelőtlenebbül éltem… Most már négy éve sokkal visszafogottabb vagyok. A fiam, Levike érkezésével még inkább átrendeződött az
életem, máshová kerültek a hangsúlyok. Nyilván minél több évet akarok
vele is tölteni, már csak ezért is fontos, hogy hosszú távon gondolkodjak.
Percsik Áron
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Egy amerikai hiúz a Debreceni Egyetemen
Hiúzzá (bobcat) avatták a Debreceni Egyetem oktatóját az
Egyesült Államokban. Kenyeres Attila az amerikai külügyminisztérium egyetlen magyar ösztöndíjasaként végezhetett el egy hathetes média- és újságírói képzést az Ohio
University-n. Mivel az egyetem kabalaállata a hiúz, így az
oklevél átadásakor jelképesen őt is hiúzzá fogadták.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma már évtizedek óta
szervez hathetes nyári ösztöndíjakat több témakörben. A Study
Of The U.S. Institutes (SUSI) csereprogram célja, hogy bemutassa
a különböző tudományterületeken működő amerikai intézményeket külföldi országokból érkező kutatók és egyetemisták
számára. A programot Magyarországon a Fulbright Ösztöndíj
Bizottság koordinálja, így a kiutazó résztvevőket is a Fulbright és
az USA Magyarországi Nagykövetsége választja ki. A program
egyik választható tudományterülete az újságírás és média, az ehhez
kapcsolódó képzést és a tanulmányutakat már évek óta az Ohio
University rendezi és szervezi. Magyar résztvevője korábban még
soha nem volt ennek a programnak Ohióban.
– Az egész egy Neptun-üzenettel indult, január elején e-mailt
kaptam arról, hogy hathetes nyári amerikai ösztöndíjra lehet
pályázni oktatóknak-kutatóknak. A választható területek között
szerepelt az újságírás és a média is, a pályázati űrlap egyszerű és
áttekinthető volt, angolul kellett kitölteni, majd elküldeni megadott
e-mail címekre. Január végén érkezett a telefonhívás a Fulbrighttól,
hogy a nagykövetséggel közösen engem választottak ki Magyarországról a jelentkezők közül. Én addig nem is tudtam róla, hogy
minden országból csak egy ember mehet. A végső döntést a személyemről a washingtoni külügyminisztérium hozta meg, mivel ők a
program finanszírozói. Az ő jóváhagyásukat követően indulhatott a
vízummal és a kiutazással kapcsolatos ügyintézés, melyhez minden
segítséget megkaptam a Fulbrighttól és az amerikai nagykövetségtől. Ezúton is nagy köszönettel tartozom nekik mindezért.
A hathetes programból négy hét az Ohio University campusán
(a 10 legszebb amerikai campus egyike), Athensben zajló képzés volt. A program mind a 16 nemzetközi résztvevője itt lakott
apartmanházakban. Majd két hét tanulmányi út következett,
melynek állomásai Cleveland, Columbus, Chicago, Atlanta és
Washington D.C. voltak. Ezek során ellátogattak többek között a
CNN atlantai központjába, a National Geographic és a Voice of
America szerkesztőségébe, a Rock And Roll Hall Of Fame-be, a
2017. SZEPTEMBER

Martin Luther King Emlékmúzeumba, illetve helyi, regionális és
országos tévék és újságok szerkesztőségeibe, valamint az amerikai
külügyminisztériumba. Ezen felül számtalan egyéb kiegészítő
program és kirándulás színesítette a programot, pl. látogatás az
amishok földjén, kirándulás elhagyott szénbányász kísértetfalvakba,
baseball-mérkőzés megtekintése Washingtonban, vagy épp indián
szabadtéri színházi előadás látogatása Ohióban.
– Az ösztöndíj fedezett minden költséget, beleértve az utazást
is (oda- és visszaút Magyarországról, az USA-n belüli utazások),
valamint a szállást az összes helyszínen. Az étkezésre és az egyéb
kiadásokra (pl. mosás) napidíjat kaptunk. Az oda és- visszaútra
szóló repülőjegy vásárlását a budapesti amerikai nagykövetség
intézte. Athensban a campuson igencsak úri dolgunk volt, ingyenes
kávéautomata, konditerem és szabadtéri úszómedence is rendelkezésünkre állt. A tanulmányi utak során pedig a legelőkelőbb
belvárosi hotelekben laktunk. A szállást és a programokat az Ohio
University szervezte, ezekkel nekünk semmi dolgunk nem volt a
hathetes program idején.
A SUSI program résztvevőinek a vízummal lehetőségük volt a
program lezárulta után 30 napot még saját költségen (és saját szervezésben) az USA-ban maradni. A résztvevők közül ezt többen ki
is használták, ahogyan Kenyeres Attila is.
– A napidíjamat sosem költöttem el teljes egészében, mindig
félretettem belőle a későbbi utazásaimra. Az USA-ban élő rokonaimnak és barátaimnak hála (akik szállást adtak és „idegenvezetőim”
is voltak) majdnem két héttel sikerült meghosszabbítanom az ott
tartózkodásomat. Ezúton is szeretnék nekik nagy köszönetet mondani. Az ő segítségükkel a hathetes program vége után eljuthattam
még Pittsburghbe, Philadelphiába, Princetonba, New Yorkba,
valamint a nyugati partra, Kaliforniába: Santa Barbarába és Los
Angelesbe (azon belül többek között Hollywoodba) is. Felejthetetlen,
életre szóló élményeket és szakmai tapasztalatokat szereztem a két
hónaposra nyúlt amerikai utam során.
Ezek közül sokat az Egyetemi Élet olvasói is megismerhetnek, a
félév során ugyanis folyamatosan közlünk válogatást Kenyeres Attila
USA-ban szerzett élményeiből és tapasztalataiból, fotókkal fűszerezve. Így mi is bepillantást nyerhetünk abba, milyen kihívásokkal küzd
jelenleg az amerikai újságírás és általában a társadalom, hogyan
élnek az amerikai egyetemisták Ohióban, vagy épp Kaliforniában,
és milyen a magyarok jelenléte az USA-ban.
trömp
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Elindult a 2017/18/1 félév is!
A DEHÖK Környezetvédelmi Bizottság ebben a félévben a következő programokat kínálja az egyetem polgárai számára:
Daruvonulás a Hortobágyon
A daruvonulás a hortobágyi puszta
egyik leglátványosabb természeti jelensége. Ez az elbűvölő madárfaj ugyan nem
fészkel a nemzeti park területén, mégis
több tízezres csapatokban keresztezik azt,
mi több ősszel hosszabb-rövidebb ideig
a területen is tartózkodnak. Az esemény
egyik legfontosabb helyszíne a Hortobágyi
halastórendszer, amely kiváló pihenő, illetve éjszakázó helyet, a környező betakarítás
után lévő mezőgazdasági táblák pedig
gazdag táplálékforrást jelentenek e karcsú
madarak számára.
Minderre nagy szükségük is van, hogy az
északi fészkelő helyükről érkező madarak
megfelelő kondícióban tudják útjukat
folytatni déli telelőhelyükre.
Bizottságunk minden év októberében
két turnusban is lehetőséget biztosít hazánk egyik legvarázslatosabb természeti
jelenségének átéléséhez.
A program során ellátogatunk a Hortobágyi Nemzeti Park darvak által frekventált
területeire, ahol szakvezető kíséretében
ismerkedünk a madárvonulással, különös
tekintettel a darvak mozgalmaira.
Zöld Börze
Ezen eseményünkön olyan szervezetek, egyesületek, családi vállalkozások
képviseltetik magukat, akik aktívan kapcsolódnak a környezetvédelemhez, természetvédelemhez, ökogazdálkodáshoz,
továbbá különböző termékeikkel, szolgáltatásaikkal elhivatottan képviselik a
környezettudatosságot és az egészséges
életmódot. Napjainkban a környezetvé-
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dők legfontosabb feladataihoz tartozik a szeretettel várunk minden kedves érdekkörnyezettudatos gondolkodásmód kiala- lődőt!
kítása és fejlesztése, erre nyújt lehetőséget
Programjainkról bővebb információért
a Zöld Börze.
keresd Facebook-oldalunkat (facebook.
com/kornybizdehok), vagy megtalálsz
ÖkoEst
bennünket a Zöld Pont Iroda és Közösségi
Ebben a félévben 5 alkalommal kerül Térben a Böszörményi úti campuson!
megrendezésre ÖkoEstünk, amelyekre
DEHÖK Környezetvédelmi Bizottság
ZÖLDEBBÍTŐ
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ZölDEbbítő
Egy csipetnyi „paradicsom”

DENEVÉR NAP – KÖZÖS ÜGY
Idén márciusban csatlakoztam a Közösségi Kert csapatához,
amit már lelkesen vártam. A korábbi évben testvéremnek segítve
ismerkedtem meg ezzel a nagyszerű lehetőséggel, mely nemcsak
szimpla kertészkedést takar, hanem a nevéből fakadóan „családias” közösséget is. Ebben a társaságban amatőr és hozzáértő
kertészek „vállvetve harcolnak” a fennálló csatákban, melyek
nem hoznak mást, mint verejtéket, vért és kínt!
Kicsit elkalandoztam, korántsem ilyen szörnyű a helyzet. Sok
szép tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam az elmúlt hónapokban, és nem csak azért írom ezt, mert jó termésem volt (az
elmúlt hetekben is paradicsomok és paprikák százait szüreteltem
). A kertben töltött idő alatt magamon és máson is figyelemmel
kísértem a pozitív változás jeleit. Mindenki próbált segítőkész
lenni. Többen megosztották sokéves tapasztalatukat, néhányan
locsolással tudták támogatni a másikat, vagy éppen pár kedves
szóval biztatták társaikat („– De szép retkeid vannak! – Jól fejlődik
a babod!”) Volt, aki salátát cserélt rukkolára vagy újhagymára.
A Közösségi Kert koordinátorai csapatépítő főzést is szerveztek
számunkra, melyen a kertben megtermett zöldségekkel is tudtuk
színesíteni az ízletes fogásokat.
A csapattal volt szerencsénk ellátogatni és megcsodálni a
DE-MÉK Halbiológiai laboratóriumot, többen már a helyszínen
eldöntötték, hogy szeretnének házi aquapóniát, melyről szorgosan kérdezgettek.
Remélem, rövidke élménybeszámolóm kedvet adott arra, hogy
jövőre együtt kertészkedjünk!
Írta és fényképezte: Orosz-Tóth Mihály
bizottsági tag

A Szolnokon sikeresen megrendezett Denevérvédelmi
Program után szeretnénk, ha Debrecenben is lenne egy újabb
figyelemfelhívás az épített környezetünkben található denevéreink védelmére.
Ennek érdekében összefogott négy szervezet (Tiszatáj Közalapítvány, Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék,
DEHÖK Környezetvédelmi Bizottság és a Köz-Pont Ifjúsági Egyesület), és közösen szervezzük a denevér napot Debrecenben.
Mivel úgy hisszük, hogy együtt könnyebb, és a célt jobban
el lehet érni, ezért szeretnénk, ha Ti is eljönnétek 2017. október 4-én (10:00–15:00) megrendezésre kerülő programunkra,
ahol megannyi érdekességet hallhattok majd nemcsak a hazai,
hanem a földgolyónk összes repülő emlőséről is. Sok zöld szervezet képviselője lesz jelen, denevérszakemberek. A kreatív
sarokban kipróbálhatod kézügyességedet, kreativitásodat.
Értékes nyeremények találnak majd gazdára.
Úgy gondoljuk, hogy a sikeres természetvédelemhez
mindenki kell! Ezért szeretnénk, ha a megjelent érdeklődők
korosztálytól függetlenül a denevérek terén gazdagabb, bővebb információval mehetnének haza aznap. Célcsoportunk
Debrecen lakossága és az egyetemisták.

Helyszín
4032 Debrecen Böszörményi út 138. DE-MÉK AULA
Facebookon nyomon követheted az előkészületeket is:
Denevér NAP/ KÖZÖS ÜGY
GYERE EL! SZERETETTEL VÁRUNK!
Lenner Ádám (főszervező)
2017. SZEPTEMBER
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Soltész-Nagy Éva verse
A műlencse fénytörése a szemedben
Néztem a szemed, mert a szem a lélek tükre,
így tartják a nálam okosabbak, benne van minden.
Minden, ami egy embert emberré tud tenni.
A fénye, a pupilla reflex, csapok, pálcikák.
A lassan terjedő hangulatvilágítás széttartó,
apró fénysugarai, érdekesen törnek a lencséden.
Először arra jutottam, nem is vagy emberi lény.
Pedig, nagyon is az vagy, csak szoknom kell a fényt.
A lélekvándorlásról, beszélsz, meg a reinkarnációról.
Meg hogy túlszaporodunk és ez befolyásol mindet,
a lelkek minőségét és ennyi emberre nem jut elég ép lélek.
Ahogy többen s többen leszünk, törnek.
Roncsolódva vándorolnak majd, amikor meghalunk.
Igen, csakis így lehet, de így annyira kevés marad.
Ezért vagyunk gonoszak és tragikusak?

Nem hagy nyugodni a gondolat, miképp te sem
hagyod abba a teáskanna tetejének piszkálását.
Én tovább nézlek és tudom, nem szerencsés a halálról
beszélni ilyen korán, de mégis odalyukadunk ki.
Minden ott ér véget, el jön az idő, mikor mind kihalunk.
Pár milliárd év, aztán minden újrakezdődik.
Már most elindult az “új” evolúció, csimpánz fajok,
akik megtanulták, hogy fegyverrel vadásszanak…
Igen, úgy 50 milliárd év, így számolunk.
Lelkek keringenek majd a semmiben, töredékek,
amiket ránk hagytak az elődeink.
A mi szilánkos lelkünk is ott lesz valahol.
Kóborolva a szélben és egymást fogjuk keresni.
Aztán felfedezik a tüzet, az agyagedényeket,
a teafüveket, mi pedig ugyanúgy itt fogunk
majd a teaház közepén ülni és a halálról beszélgetünk.

Terhes Árpád: A fák temploma
Az Egyetemi Élet folyamatosan várja verseiteket, prózáitokat a szepszelet@gmail.com-ra vagy a szerkesztőség címére!
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„Előre, síkfőkúti banda,
a lázadás vár még ma ránk!”
Idén is megrendezésre került júliusban a Debreceni Egyetemi
Színház nyári workshopja Síkfőkúton. A már hagyománnyá vált
tábor idei témája a mellékszereplők, statiszták lázadása volt. A közös
játékok, tréningek által a résztvevők kipróbálhatták magukat egyegy jelenetben főszereplőként, mellékszereplőként és statisztaként is
egyaránt. A tréningeken való közös részvétel kiváló csapatépítőnek
is bizonyult, hiszen a programok úgy voltak felépítve, hogy a táborozóknak lehetősége nyíljon mindenkivel legalább egyszer együtt
dolgozni. Így nemcsak új barátságok köttettek, hanem új módszereket is elleshettünk egymástól, ezáltal is fejlesztve magunkat.
Mivel én először vettem részt ezen a workshopon, kíváncsi voltam, hogy mi fog ránk várni. Nagyon izgalmasnak találtam, hogy
hosszabb ideig össze leszünk zárva, ugyanis ilyenre azelőtt még nem
volt lehetőségünk. Természetesen az évközi tréningekről már nagyjából ismertük egymást, ezért nem kellett aggódnom amiatt, hogy
vajon jó hangulatban fog-e eltelni ez a pár nap, hiszen tudtam, hogy
ezzel a társasággal együttműködni csak élmény lehet. Lelkesedésemet csak fokozta, amikor megtudtam, hogy a négy tréner Halmi
Gábor, Szurdoki Péter, Somogyi Tibor és Marczin I. Bence lesz.
Az első tréninget július 14-én a francia nemzeti himnuszt (La
Marseillaise) énekelve kezdtük, ugyanis július 14-e a Bastille
ostromáról nevezetes, azaz a francia forradalom kezdetéről. Majd
melegítésképpen néhányszor„megrohamoztuk” a házat, a mi erődítményünket, és utána párokba rendeződve elkezdtük a tréninget.
Mivel a téma a mellékszereplők lázadása volt, ezért lázadót kellett
alakítanunk: hol egy testrészünk lázadt fel ellenünk, hol egy ember
egy csoport ellen, hol egy csoport egy ember ellen. Feladatunk volt
a lázadót megállítani és jobb belátásra bírni, persze ez sem volt
nevetésmentes. Ebéd után még egy 3 órás tréning várt ránk, ahol
rövid jeleneteket adtunk elő, átdolgozva ismert filmeket, meséket
a jellegzetes szereplőket felhasználva. Leginkább a Jancsi és Juliska
történetét boncolgattuk, és egész érdekes átalakítások születtek.
A vacsorát követően még kiültünk az udvarra beszélgetni, megbeszélni az egy év alatt készült DESzínházas előadásokat, terveket a
jövőre nézve. Még egy közös játék, aztán lassan mindenki nyugovóra
tért, várva az utolsó napot.
Sajnos én nem vehettem részt a szombati tréningen, betegség miatt, de a szobába felhallatszott kacagások elárulták, hogy fantasztikus
tréningek voltak aznap is. A többiek elmondása szerint jeleneteket
állítottak össze, felhasználva és újraértelmezve különböző tárgyakat,
amelyeket a házban találtak. Én csak este tudtam újra beállni közéjük még egy rövid beszélgetés erejéig, és mivel egész hétvégénket
elárasztották a Marseillaise dallamai, meglepetésképpen átírtuk a
2017. SZEPTEMBER

szövegét, és előadtuk a trénereknek. Azt hiszem, méltó befejezése
volt ez a tábornak, nagyon jó hangulatot biztosított egész estére.
Igazán sajnáltam, hogy nem lehettem végig a többiekkel.
Úgy döntöttem, hogy a sajátom mellett még néhány résztvevő
gondolatait, véleményét is megosztom itt:
Eszter: Nagyon jól éreztem magam annak ellenére, hogy először
vettem részt a tréningen. Egy vidám és befogadó társaság fogadott,
ahonnan az elején csak pár embert ismertem, de ez nem volt
akadálya annak, hogy felszabadultan vehessek részt a hétvégén.
A tréningek is nagyon átgondoltak és megfontoltak voltak, így
nagyon simán és gördülékenyen történt minden, ez csak még jobb
hangulatot biztosított, aminek igazán örültem.
Betti: A kedvenc „játékom” az volt, amikor mindenkinek különféle tárgyakat kellett kiragadni természetes környezetéből és más
kontextusba helyezni. Rengeteg szuper ötlet született a különféle
asszociációknak köszönhetően. Összességében azt mondhatom,
hogy nagyon jól éreztem magam, és ez a pár sor nem elég arra, hogy
elmondjam mindazt az élményt, amit ott kaptam. Mindenkinek
ajánlani tudom, aki egy remek hétvégét szeretne eltölteni, úgy, hogy
betekintést nyer a színjátszás világába, mindezt jó társaságban és
sok nevetéssel egybekötve.
Bence: Hasznos és inspiráló négy napot tölthettünk el Síkfőkúton.
Olyan emberek is részt vehettek közös szituációkban, gyakorlatokban, akik addig még nem igazán tudtak együtt alkotni. Legfőképpen
az volt pozitív számomra, hogy közelebb kerülhettünk magunkhoz
és egymáshoz. Négy napig begyűjthettünk rengeteg olyan színházi
impulzust, melyekből sokáig tudunk majd táplálkozni.
Összegzésképpen kijelenthetem, hogy ez az összezártság képes
volt a három nap alatt összekovácsolni minket, hogy a tábor befejeztével az itt kipróbált és megvalósított tervekből akár egy új előadás
is megszülethessen a későbbiek során.
Boldizsár Laura Mária
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Túraváltozás

„Tar Sándor alighanem a Kádár-kori Magyarország legteljesebb
irodalmi lenyomatát hagyta ránk” – írja Keresztury Tibor, aki az
egyik legmegrázóbb, a novella műfajába is besorolható interjút
készítette Tarral. Nem a gyász vagy a részvét készteti ennek a velős
állításnak a megfogalmazására. A perifériákra sodródott egzisztenciáknak, a rendszerváltás veszteseinek, a gyári munkásoknak,
a fekete vonat ingázóinak nem akadt olyan alapos krónikása, mint
Tar Sándor. Ezzel a ténnyel már az író életében is tisztában volt az
irodalmi közvélemény. 2017. szeptember 30-án tizenharmadik
alkalommal gyűlnek össze a szerző tisztelői a Csapó utcai Turmix
Bárban, hogy részt vegyenek az alkotó tiszteletére megszervezett
hat kocsmaállomásos emléktúrán.
Tar életművének jelentékeny része arról a társadalmi rétegről
szól, amelyik a Kádár-rendszerben szocializálódott, arról, amelyiket
nemcsak egzisztenciálisan határoztak meg a munkalehetőségei,
hanem mindennapi életstratégiáját is az formálta, befolyásolta. Az
író személyesen is ismerte ezeket az embereket, sorsokat: közülük
jött, és hasonlóan embert próbáló végzet jutott neki osztályrészül.
Éppen ezért van nagy jelentősége a Tar-túrának nevezett irodalmi
kocsma- és emléktúrának, hiszen a szerző kedvenc szórakozóhelyeire való ellátogatással abba a miliőbe kerülnek a művek,
amelyekben íródtak és amelyekről szólnak.
A hatállomásos turné első pontja a már említett Csapó utcán van,
az utolsó a város külső területén (az állomások a következők: Turmix
Bár, Kosár, Prémium Söröző, Dorottya, Balszélső, Ádám Presszó).
A legfontosabb megállóhely a Balszélső, régebbi nevén Paksi, az
író volt törzshelye, szinte rögtön Tar Sándor lakása mellett van,
így a szerző személyes élettere is felidéződik. Nagy létszám szokott
lenni, huszonöt-harminc fő, de volt, hogy ötvenen vettek részt az
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eseményen. A megjelentek minden egyes kocsmában felolvasásokat
tartanak, sokan szoktak zenés produkcióval is készülni (a 2016-os
alkalmon többen említették, hogy az idei túrára is hangszerekkel
érkeznek majd). Ezek az alkalmak a szó legszorosabb értelmében
nevezhetők megemlékezésnek, hiszen az író családtagjai és a vele
szoros kapcsolatban volt barátai is eljönnek, és beszélgetnek az alkotóról. A Balszélsőben szokott csatlakozni Tar hajdani munkatársa,
legjobb barátja is, aki minden évben újabb titkot árul el a szerzőről.
Szeptember 30. nem csak a Tar-túra miatt lesz nevezetes; 20 órától
egy nemzetközi jelentőségű esemény veszi kezdetét a Nagyerdei
Víztoronyban. A 100 ezer költő a változásért című rendezvény
napján a világ számos országában szerveznek felolvasásokat: ezen
a napon költők, írók, zenészek lépnek fel a programon, költészeti
műveikkel adva hangot a változás szükségességének.
Hogy milyen változásról is van szó? Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Van, aki a rasszizmus, van, aki a harmadik
világbeli helyzetek ellen szólal fel, de a szervezők általában megadják
a művészeknek a szabad értelmezés lehetőségét, így a nagyszabású
felolvasás résztvevői színes programmal várják az érdeklődőket.
A fellépők általában saját szűkebben vett környezetükből szerzett
tapasztalataikról írnak, társadalmuk, régiójuk jelenlegi állapotára
reflektálnak, kiállva ezzel olyan egyetemes értékek mellett, mint
például a béke és az empátia.
Debrecenben 2015-ben rendezték meg először a 100 ezer költő a
változásért-programot, így Magyarország második legnagyobb városa a vidéki városok közül (Miskolc, Pécs, Szeged mellett) elsőként
csatlakozott az évről évre látogatható eseményhez. 2017-ben ismét
a KULTerdő rendezvénysorozat biztosítja a mikrofont a változásért
kiálló szerzőknek. Az érdeklődők idén Áfra János, Hepp Iván,
Horváth Imre Olivér, Maklári Judit, Marczin I. Bence, Oláh Dóra,
Papp-Für János, Papp Gréta, Poór István, Ráday Zsófia, Salamon
Attila Mátyás és Sebők György költeményeit hallhatják majd.
Juhász Tibor
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„A társadalom, amelyben élünk” – ezzel a címmel jelenik meg az Egyetemi Élet új rovata. Írásainkban aktuális, fontos, sokakat érintő
társadalmi kérdésekről szólunk. Mi az oka annak, hogy már a pályakezdő diplomás nők is kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért,
mint a férfiak? Hogyan függ össze a hátrányos családi háttér és a szélsőséges politikai gondolkodás? Mi motiválja a diplomás fiatalok
londoni munkavállalását? Miért koncentrálódik az alacsony iskolai végzettség és a szegénység a falvakban? A Magyar Szociológiai
Társaság egyetemünkön szerveződő Nagyalföldi Szakosztálya és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének
közös rovata fontos társadalmi problémák tudományos magyarázatát kívánja ismeretterjesztő formában megosztani az olvasóval.

Milyen tényezők befolyásolják
a fiatalok jövőképét?
A jövőterveket megalapozó döntésekben fontos szerepe van
az egyéni motivációknak és a választott értékeknek. A magyar
fiatalok jövőterveire erősebb motivációt jelent az autonómia,
azaz a döntések szabadságának lehetősége és a kíváncsiság, az új
dolgok és emberek megismerése, mint a képességek megmutatása
és az elismertség, vagy akár a teljesítményre épülő sikeresség, az
anyagi javak és a mások feletti hatalom iránti vágy. A motivációs
szintek a munkanélküli fiatalok körében a legalacsonyabbak. Az
alacsony iskolai végzettségű és alacsony státuszú fiatalok körében
szignifikánsan erősebb a kíváncsiság-motívum (új dolgok megtapasztalása, mások megismerése), mint a magasabb végzettségűek
között, de jóval gyengébb a kompetencia és teljesítménymotívum
(sikeresség, képességek megmutatása), valamint a kreativitás és
a kalandvágy.
A magyar fiatalok életstratégiája leginkább a kudarckerülésre, és
nem a sikerorientáltságra épül. Ez egy defenzív, az egyén pszichés
biztonságát előtérbe helyező jövőstratégia, amely alacsonyabb
kockázatvállalással és a céltudatos jövőépítésre fordított alacsony
mértékű erőforrás-mozgósítással jár. Ezért is rendkívül lényeges,
hogy a társadalmi intézmények nagyobb hangsúlyt helyezzenek
a szocializációs folyamatok során a hozzáértés és a teljesítmény
értékének közvetítésére.
Hamvas László

Ők is mi vagyunk?
Egy befogadni képes, nyitottan működő társadalom számára
veszélyforrást jelent az előítéletes gondolkodás és az ilyen cselekvési formákat, diskurzusokat magában foglaló világnézet. Az
ilyen gondolatrendszer konzerválódott hatalmi pozíciókat, föléalárendeltségi viszonyokat és markánsan megkülönböztetett „mi”
és „ők” társadalmi csoportjait teremti meg. A két csoportot ugyan
semmilyen objektív mérce nem definiálja, éppen ezért szinte
bárkiből lehetnek az „ők”, ami eleinte jelenthet mindössze annyit,
hogy „mi” csak másik padba ülünk, majd „mi” csak máshova
járunk szórakozni. Sajnos szinte elkerülhetetlen következménye,
hogy úgy véljük, „mi” jobbak vagyunk, míg „őket” morálisan
alacsonyabb rendűként észleljük, végül pedig a saját közösségünk
számára kerülendőnek, nem kívánatosnak, netán veszélyesnek. Ez
nem más, mint az ellenségképzés folyamata, a körülöttünk lévő
világ egy sajátos és sajnálatos értelmezési eljárása.
Ezt az értelmezési stratégiát folytatja a szélsőjobboldali gondolkodás, melyet a doktori kutatásom témájául választottam. Célom
megérteni, hogy ez a gondolatrendszer miképp (re)konstruálja azt
a társadalmi valóságot, amely az említett distinkciókhoz, elnyomó
bánásmódokhoz, bizonyos társadalmi csoportok kizárásához vezet. A társadalomtudós feladata nem más, mint a diagnózis. Csak
ezután kezdhetünk értő párbeszédekbe, konfliktusok feldolgozásába. Ám a terápia már mindannyiunk felelőssége.
Lipcsei László Péter

Családalapítás, de mikor…?
A hazai és nemzetközi gazdasági és társadalmi folyamatok
alapvető befolyást gyakorolnak a fiatal korosztály élettervezési
lehetőségeire, így a párválasztásra és párkapcsolat-alakulásra
is. A megnövekedett átlagéletkor átalakította az emberek életútját, a fiatalok többsége a szüleikétől akár öt-tíz évvel későbbi
életkorra időzíti a tanulmányai befejezését, a munkavállalást,
a tartós párkapcsolat kialakítását, vagy a házasságkötést és a
családalapítást.
Napjainkban az első házasságkötés átlagéletkora nőknél 30
év, férfiaknál 32 év. A 25 és 29 év közötti korosztály csupán
18%-a él házasságban, míg élettársi kapcsolatban 28%-uk.
Több mint harmaduk egyedülálló, egyáltalán nem rendelkezik
párkapcsolattal. A házastársi és a szülői szerep vállalása ma
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már nem kizárólagos életcél a fiatalok számára, sokkal inkább
egy választási lehetőség, amely versenyben áll olyan más területekkel, mint a szakmai karrier, a globális fogyasztói kultúrában
elfoglalt pozíció vagy a szabadidő eltöltése.
Bár korábbi kutatási eredményeink megerősítik, hogy a
fiatalok számára a családalapítás fontos életcél, ezt feltételekhez kötik: piacképes szakképzettség, jól jövedelmező munka,
egzisztenciális biztonság, önálló lakhatás. Mindezek elérése
azonban a legtöbb fiatal számára komoly kihívást jelent, így
nehézségeket okoz kellő időt és energiát fordítani magánjellegű kapcsolatainak ápolására, illetve a párkapcsolati stabilitás
kialakítására.
Molnár Éva
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A DE-ficit mostani írásában bemutatja a reklám alapvető elemeit, a reklámokban használt eszközöket, a reklám céljait és manipulatív hatásait.

A folyamatosan fejlődő reklámozás
és reklámpszichológiai eszközök
A reklámpszichológia jelentősége és a főbb reklámpszichológiai eszközök bemutatása
„A reklám sosem mond – és valójában sosem mondhat – mást,
mint hogy vegyünk valamit, és ettől minden rendbe jön.”
(Sas István)
Korunk társadalma képes rengeteg többlettermék termelésére,
ezek eladásához azonban szükség van a kereskedelemre. A megcélzott vásárlóknak semmit se lehetne eladni, ha nem lenne
tudomásuk a termék létezéséről, ezért van szüksége a marketingszakembereknek a reklámokra. Minden olyan tényezőt, eszközt
reklámként definiálhatunk, amelynek célja az áruk és szolgáltatások megismertetése a potenciális fogyasztókkal.
Napjainkban mindenhol reklámokba ütközünk. Az óriási
mennyiségű hirdetéstömeg teljes befogadására nem vagyunk
képesek, ezért a szakemberek igyekszenek olyan módszereket
alkalmazni és kidolgozni, amelyekkel előtérbe kerülhetnek a többi
termékhez vagy szolgáltatáshoz képest. Ezt elérni és fenntartani
csak folyamatosan megújuló eszközök, módszerek és technikák
segítségével lehet. Ennek hatására a reklámpszichológia egyre
erőteljesebb szerepet játszik a kiélesedő versengésnek köszönhetően. Ezen eszközök alkalmazása nélkül bizonyos esetekben
sikertelenné válhat az eladás, még egy kiváló minőségű termék
esetében is. A piaci verseny megköveteli az egyre inkább kifinomult és hatékony módszerek alkalmazását.
A reklámok megtervezése esetén az első számú feladat elérni azt,
hogy a potenciális vásárló egyáltalán észrevegye őket. Nagy szerepe van az érzékelésnek (percepció) és észlelésnek (appercepció).
A színek például segítenek a tekintet megragadásában, elengedhetetlen megtalálni a megfelelő kontrasztot, intenzitást és színkombinációt. Mivel környezetünkben már annyira sok reklámmal és
hirdetéssel vagyunk körülvéve, hogy egyes esetekben már észre
sem vesszük ezeket, bannervakság alakul ki. Ezt a problémát
a reklámkészítők az
impulzustömeg növelésével igyekeznek
megoldani. A Protein
World reklámjában
a sárga és fekete-fehér színkombináció
kontrasztját, a csinos
női alakot, valamint a
meghökkentő kérdést
alkalmazták a hirdetés
megálmodói.
Központi szerepe van a figyelemfelkeltésnek is, hiszen a potenciális fogyasztókat valahogy vásárlásra kell késztetni, ez a cselekvés
viszont jelentős pénzkiadást hordoz magában, ezért a marke-
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tingszakembereknek
kreatív ötletekre, valamint folyamatosan
megújuló eszközökre van szükségük.
Az AIDA-modell
(Attention – figyelem, Interest – érdeklődés, Desire – vágy,
Action – cselekvés)
reklámstratégiaként
azt a célt szolgálja,
hogy felkeltse a vevőkör figyelmét az
adott árucikk iránt,
majd érdeklődést és
kíváncsiságot váltson ki, vágyakozással vértezze fel az
embereket, hogy a
későbbiekben megtörténjen a tényleges
cselekvés, azaz a vásárlás. A figyelemfelkeltésnek is különféle
eszközei vannak, mint a cukiság, a szexualitás vagy a szokatlanság
alkalmazása. A Coffee Inn 2010-es plakátján is a kétrétegű feketefehér kávé esetén a szokatlanságot, meghökkentést alkalmazták
reklámeszközként.
A reklámok esetében egyfajta manipulatív hatást is megfigyelhetünk, hiszen a reklámok olyan termékek és szolgáltatások
igénybevételét is eredményezhetik, amelyekre igazából nincs is
szükségünk, tehát a fő probléma nem minőségbeli, hanem sokkal
inkább a hasznosság ambivalenciájával kapcsolatos.
Mindemellett a reklámokban használt eszközök terén különbséget kell tenni a manipuláció és a befolyásolás között is.
A manipuláció negatív jelentéstartammal párosítható össze,
ezzel szemben a befolyásolás pozitív is lehet, jó irányba is lehet az
egyént elmozdítani. A reklámok bizonyos szinten befolyásolják a
fogyasztót a vásárlásösztönzés érdekében. Fontos hangsúlyozni,
hogy ezen tényezők elkerülése érdekében kialakultak különböző
törvényi szabályozások. A tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló (1996. évi LVII.) törvény
tiltja a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását: Ilyen
módszernek minősül, ha olyan körülményeket teremtenek,
amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós
megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű
összehasonlítását.
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Egy termék vagy szolgáltatás reklámozásának kialakítása
során bizonyos szempontokat is figyelembe kell venni. A megkülönböztethetőséget ki kell emelni, hiszen az adott terméknek
vagy márkának különböznie kell a versenytársaktól ahhoz, hogy
a termék elnyerje a potenciális fogyasztók hűségét. A fejlődés
folyamata jól látható: A „jobb, olcsóbb, szebb” jelzőt felcserélte
a felsőfok alkalmazása, azaz a „legjobb, legolcsóbb, legszebb”.
A felsorolt eszközök bizonyos idő elteltével unalmassá és hasznavehetetlenné váltak, ezenkívül az összehasonlításon alapuló
reklámoknak pedig korlátozásokkal kellett szembenézniük.
Megkülönböztetés terén említhetünk különféle attribútumokat,
mint az egyedi arculat, egyedi marketingpozíció (UMP), egyedi
eladási ötletek (USP), egyedi reklámüzenetek (UAP), továbbá
egyedi emocionális pozíció.
A termékskála fokozatos bővülésével egyre nehezebb a feladata
a marketingeseknek az apró különbségek feltárásában, amivel
tényleges versenyelőnyhöz juthatnának. Ez a tendencia elérheti
azt a szintet, hogy már nem képesek újabb fogyasztói, továbbá
termékelőnyökre bukkanni, így a reklám alapfunkciói sodródhatnak veszélybe. Ilyen esetben egy jól eltalált reklámötlet adhatja
a megoldást. Az egyedi reklámozási pozíció segíti a márkaépítést, emellett konnotációs elemek (érzelmi mellékjelentések) is
kialakulhatnak. Hosszú, akár évtizedes tanulási folyamat által
elérhető, hogy az említett elemek kondícionálódjanak a márkához.
Abban az esetben, ha a reklámokban nem kerülnek kialakításra
megkülönböztető elemek, a reklám könnyen sztereotíppé válhat.
A megkülönböztethetőség kialakítása során magát a márkaimázs
kiépítésének a folyamatát is meg kell említenünk. Az imázst úgy
definiálhatjuk, mint egy megfoghatatlan valami, amit a vásárló
pluszba kap a megvásárolt áru mellé. Elkülöníthetünk termékimázst, márkaimázst és cégimázst. A Nike pipa alakú jelét
megpillantva például mindenkinek egyből a márka által gyártott
termékek jutnak az eszébe.

Sas István szerint az imázs tapasztalatokból, érzelmi töredékekből, emléknyomokból, hangulati elemekből szerveződő virtuális
képzet. Egyszerre objektív és szubjektív: a tárgy érzékszervekkel
való észlelésén, valós benyomásokon alapul, de szubjektív reakcióban testesül meg, kifejeződnek a tudattalan elemek az észlelés
során.
A márkaszemélyiség pedig nem más, mint a márka megszemélyesítése emberi jelzőkkel, felruházása személyiséggel és lélekkel.
Egy márka lehet vidám, szomorú, bátor, visszahúzódó, kitartó,
erős, furfangos, okos stb., pont, ahogyan az emberek. Ha a szakemberek nem megfelelően dolgozzák ki a márka személyiségét, akkor
rendelkezhet akár rossz tulajdonságokkal is, például önteltséggel,
unalmassággal, kiszámíthatatlansággal.
A reklámok mindemellett ígéretekkel is elhalmoznak minket,
biztosítanak arról, hogy szépek, sikeresek, ellenállhatatlanok
leszünk egy bizonyos termék használata által. Kiemelhető, hogy
2017. SZEPTEMBER

a remény és az ígéret kombinációja önmagában korántsem
elegendő, hiszen el kell érni, hogy a fogyasztóban a bizalom is
kialakuljon a márka felé. A másik lényeges tényező a hasznok
ígérete. A termékek és szolgáltatások bemutatásakor fontos kiemelni valamilyen előnyt, mivel emberi tulajdonság az önzőség.
A gyártók szeretik hangsúlyozni a különféle technológiai
fejlesztéseket a termékeiken, ezeket termékelőnyként (product
value) definiálhatjuk, ezeket a termékelőnyöket pedig átformálják
a fogyasztók elvárásaihoz mérten, „hétköznapi nyelvezetre”, így
jönnek lértre a fogyasztói előnyök (customer value).
Az ígéreteket motivációs szempontból is megközelíthetjük,
hiszen egyes esetekben azt sugallják a hirdetések, hogy a termék
megvásárlásával valamilyen jutalomhoz juthatunk, míg mások a
veszteségeket emelik ki, azaz mit veszíthetünk, ha kihagyjuk az
egyedülálló termék megvételét. Előbbivel a sikerorientált, utóbbival a kudarckerülő egyének megszólítása célszerű.
Az ígéretek közül az egyik legfontosabb nem más, mint a boldogság ígérete. Ezzel az ígérettel azonban nem árt az elővigyázatosság, mivel ha túlzott distancia áll fenn a reklám által garantált és
a valós boldogságtudat között, akkor bumeránghatás alakulhat ki.
A reklám alapvető tulajdonsága a dicsekvés is. Megfigyelhető,
hogy logikus módon a reklámozók próbálják termékeik előnyeit
minél erőteljesebben hangsúlyozni, míg a hátrányokat és gyengeségeket háttérbe
szorítják. A dicsekvés aszerint csoportosítható, hogy
kire irányul. Beszélhetünk magára
a tárgyra irányuló, amegszólalóra
i r ány u l ó, av a g y
partnerre irányuló
dicséretről. Az Old
Spice reklámok esetében is megfigyelhetünk egyfajta dicsekvést.
Túlzottan hibátlannak bemutatott termékek esetén, azonban
kialakulhat egyfajta ellenvetés, hisz gyanakvóvá válhat a fogyasztó az adott árucikkel kapcsolatosan. Ezt a tendenciát spontán
ellenállásnak is nevezhetjük, mivel az egyének nem kedvelik az
állandó dicsekvést.
Törekedni kell dicsekvés alkalmazása esetén is a túlzások kerülésére, hiszen így hitelesebbé válhat az adott termék. A túlkapások hosszú sorában említhetjük a bevállalhatatlan ígéretet, az
ellenőrizhetetlen ígéretet, a mellébeszéléseket, a csúsztatásokat,
a megtévesztéseket, a blaszfémiák (nesze semmi, fogd meg jól)
effektusát, továbbá a kiürült ígéreteket, amelyek közhelyekkel
hitegetnek bennünket.
A kiemelt eszközök csupán néhány lehetőséget képeznek a
reklámeszközök óriási tárházából. A reklámok esetén megfigyelhetjük azt a tendenciát, hogy ha egy bizonyos médium vagy
módszer sikeresnek bizonyul, akkor folyamatosan mindenki elkezdi ezt alkalmazni. Eredményképp több-kevesebb idő leforgása
után fokozatosan csökken az adott módszernek a hatékonysága.
Ezért is szükséges a marketingeseknek folyamatosan új technikákat és módszereket kifejleszteniük vagy régi feledésbe merült
technikákat előszedniük, hogy sikeresen lépést tudjanak tartani
a vetélytársaikkal.
Boncás Gabriella
DEX-Műhely
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Universiadén remekeltek a debreceni
egyetemisták
A Debreceni Egyetem kilenc hallgató vett részt az augusztus 19. és
30. között Tajpejben megtartott 29.
nyári Universiadén. Az egyetemünket
képviselő néhány sportolót még a
megmérettetés előtt kérdeztünk meg
az esélyekről és az elvárásaikról.
A férfi kosárlabda-válogatott tagjai közül
Debrecenben tanul Kósa Tamás, Garamvölgyi Ákos és Andrássy Géza, valamint
cívisvárosi kötődésű a DEAC Kamilla
Gyógyfürdő új igazolása, Bognár Kristóf
is. A egyetemisták olimpiáján a nemzeti együttes csapatvezetője a Debreceni
Egyetem Sporttudományi Koordinációs
Intézetének igazgatója, Balogh László volt,
míg a válogatott edzőjeként Berényi Sándor
tevékenykedett, aki a DEAC Kamilla Gyógyfürdőt az élvonalba vezette. Kosárlabdázóink
végül a 18. helyen zártak az Universiadén. Az
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Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, Kósa
Tamás a kiutazás előtt így látta az esélyeket:
– Nem érdemes feltett kézzel indulnunk
az Universiadén, hiszen végignézve a válogatottunkon bátran mondhatom, hogy erős
csapat jött össze. Nyilván az aranyérem a
maximális cél, hiszen aki nem ezzel a céllal
indul, annak szerintem nincs helye egyik
válogatottban sem, ám úgy gondolom, a
csoportból való továbbjutás tűnik reálisnak.
A szerbek és az amerikaiak erősek lesznek,
utóbbiak hat évvel ezelőtt olyan játékosokkal
indultak az Universiadén, akik közül sokan
ma már az NBA sztárjai. Remélem, ezt én
is elmondhatom néhány év múlva, hogy
olyan játékosok ellen játszhattam, akik az
NBA reménységei – fogalmazott a DEAC
Kamilla Gyógyfürdő kosárlabdázója.
Atlétáink is szép számmal képviselték
Debrecent, Kozák Luca gátfutásban, míg
Rivasz-Tóth Norbert és Szilágyi Réka gerelyhajításban mérettették meg magukat.
A Debreceni Egyetem legeredményesebb
indulója Kozák Luca lett, aki idén rendkívül
jó formát mutatott, hiszen az Universiadét
megelőzően az U23-as kontinensviadalon
bronzérmet nyert 100 méteres gátfutásban,
indult a londoni felnőtt világbajnokságon,
majd Tajpejben 100 gáton ugyancsak
bronzérmet nyert 100 gáton. Elutazása előtt
vele is sikerült beszélnünk.
– Idén a legfontosabb versenyem az
U23-as Európa-bajnokság volt, ahol sikerült bronzérmet nyernem, e köré épült
a felkészülésem. Az Eb után meghívtak a
londoni világbajnokságra, ahonnan épphogy
SPORT

hazajöttem, indulhatok is Tajvanba, így az
Universiade egy folyamat része. Külön nem
készültem erre a versenyre, az U23-as kontinensviadal után ez és a világbajnokság is
egy ajándék és lehetőség, hogy kipróbáljam
magam más mezőnyben – fogalmazott a
Természettudományi és Technológiai Karának kémia szakos hallgatója, aki az esélyekről is beszélt. – Szerintem elég erős mezőny
gyűlik össze, tekintve, hogy a világbajnokság
és az utánpótlás Eb után tartják. Két éve ez
a három megmérettetés ütötte egymást,
így megoszlott a mezőny, most viszont a
késői rendezés miatt nagy rá az esély, hogy
Tajpejben összejön a sportág krémje. Bízom
magamban, tudom, hogy mire vagyok képes,
és mindig a maximumra törekszem, most is
próbálok csak magamra figyelni.
Rivasz-Tóth Norbertnek idén nyáron az
Universiade volt a harmadik világversenye.
Elsőként az U23-as Európa-bajnokságon in2017. SZEPTEMBER

dult, ahol aranyérmet nyert, majd a londoni
felnőtt világbajnokságon szerepelt.
– Az Universiade egy lehetőség számomra, ahol tapasztalatokat gyűjthetek, amit
remélhetőleg kamatoztathatok a jövőben.
Nincs elvárásom a helyezést tekintve, de
mindenképpen szeretnék bekerülni az első
nyolcba. Attól függetlenül, hogy nem erre a
versenyre hegyeztük ki a formaidőzítést, egy
80 méter körüli hajításnak örülnék. A mezőny
igen erős, az elmúlt évek egyik legnívósabb
gerelyhajító mezőnye indul Tajvanban – fogalmazott Norbert, akinek nem volt egyszerű
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összeegyeztetnie a tanulmányait a sporttal.
– Két egyetemre járok egyszerre, a Debreceni Egyetem jogi felsőoktatás szakán és az
egri Eszterházy Károly Egyetemen tanulok.
Egyelőre még inkább a sport kerül előtérbe,
ezért sokszor a hiányzásokat kell pótolnom
– fogalmazott az utánpótlás Európa-bajnok
atléta, aki az Universiadén végül a pontszerző
hatodik helyen végzett.
Az Állam- és Jogtudományi kar igazságügyi igazgatási szakán tanuló Szilágyi
Rékának sem az „egyetemi olimpia” volt az
egyetlen világversenye ebben az évben, az
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U23-as Európa-bajnokságon is indult, ahol
kilencedik helyen végzett gerelyhajításban.
– Nagyon örültem annak, hogy bekerültem a válogatottba, hiszen az atlétikán belül
leszűkítették az induló keretet. Külön nem
készültünk az Universiadéra, inkább próbáljuk úgy alakítani, hogy Tajpejben is kijöjjön
a formám. Tapasztalatszerzésnek is nagyon
jó lesz a verseny, hiszen szervezésében és
lebonyolításában hasonlít az olimpiához,
ilyen multisporteseményen eddig nem indultam, kíváncsi vagyok, milyenek lesznek
a körülmények. A versenyen saját magamra
figyelek majd, mindig az a cél, hogy az
egyéni legjobbam közelében teljesítsek vagy
megjavítsam azt, most sem lesz másképp –
fogalmazott Réka, aki végül 55 méter feletti
eredménnyel bekerült a döntőbe, ám ott nem
sikerült megismételnie ezt az eredményt,
így végül 13. helyen zárt a rendkívül erős
mezőnyben.
A Debreceni Egyetemet képviselte még
Mihály Kata párbajtőrvívó, aki egyéniben a
29., csapatban a 13. helyen végzett, és Papp
Márk hosszútávúszó, aki a 10 kilométeres
nyíltvízi úszásban 11. helyen zárta a megmérettetést. A Debreceni Egyetem összes
indulójának gratulálunk az eredményekhez!
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Csak a DEAC!
Belevágtak labdarúgócsapataink a
2017–2018-as pontvadászatba. Első
számú alakulatunk osztályt lépett, s
immáron az NB III. Keleti csoportjában
bontogatja szárnyait. A DASE maradt
a megyei első osztályban, míg a DEAC
II. továbbra is a megyei másodosztály
déli csoportjában szerepel. Vegyük
hát sorra, hogyan erősítettek a mieink
a nyári szünet alatt, s hogy milyen
eredményeket értek el az elmúlt hetekben. Végezetül futsalosainkról se
feledkezzünk meg, ők szintén egy ligával feljebb, azaz a legjobbak között
bizonyíthatnak szeptember végétől.
A megyei premierliga megnyerése, majd
a Körmend ellen sikeresen megvívott osztályozók (idegenben 1:0 győzelem, itthon
1:1 döntetlen) után a Nemzeti Bajnokság
harmadosztályában találta magát Sáfár
László együttese, amely az osztályváltás okán
kisebb átalakuláson ment át a nyár folyamán.
Érkezett többek között a korábban a DVSCvel bajnoki címeket szerző Nagy Zoltán, valamint a piros-fehérek fiatalabb generációját
képviselő Balogh Krisztián, Mócsán Erik és
Sütő Balázs. Három debreceni kötődésű, ám
Dabasról hazaimportált futballista, Karikás
Krisztián, Illés Dávid és Nagy Attila is egyetemistáinkat erősíti a szezon során, ahogy
a kiváló támadó, a Nagyhalászból érkező
Nagy Dávid, valamint a „testvércsapattól”,
a DASE-tól érkező Kovács Miklós is. A komoly vérfrissítés, úgy látszik, nem zavarta
össze a gárdát, hiszen első öt bajnokijából
hármat megnyert, egyet, a szezonnyitó
Tállya elleni összecsapást döntetlenre adott,
míg csupán egyszer szenvedett vereséget az
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ESMTK otthonában. Ráadásul a már említett három diadal egyaránt újonc csapatok ellen született, így az eredeti célkitűzés szerinti
biztos bentmaradásért vívott harcban igencsak jól jött a Füzesgyarmat (3:2 idegenben),
a Gyöngyös (5:0 otthon) és a Tiszafüred (3:0
idegenben) két vállra fektetése. Az első öt
körben szerzett tíz pont a harmadik helyre
repítette fiainkat, ám rengeteg van még hátra
a végelszámolásig, így természetesen senki
sem dőlhet hátra, a továbbiakban is szorgosan kell gyűjtögetniük a pontokat.
Vegyes érzések kavaroghatnak a megye
I-ben szereplő DASE-játékosokban, hiszen
három egyértelműnek mondható vereség,
egy iksz, s egy győzelem is tarkítja eredménylajstromukat az elmúlt időszakból.
A gyengébb kezdés a kifejezetten nehéz
sorsolásra, valamint a keret jelentős átalakulására is fogható, hiszen öt alapember hagyta
el a tavalyi csapatot. Helyükre többnyire saját
nevelésű vagy környékbeli fiatalokat sikerült
igazolni, akiknek ha sikerült megszokni az
osztály légkörét, komoly erősségei lehetnek
majd a csapatnak. A nyitófordulóban a tavaly
még NB III-ban szereplő Hajdúböszörmény
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nem adott esélyt Dér István labdarúgóinak,
simán győzni tudott, ahogy később a Nyíradony, s legutóbb a Monostorpályi is, ám
köztük két biztató eredmény is akadt. A jó
erőkből álló Hajdúsámson ellen elért 1:1,
valamint a bárkire veszélyes Kaba legyőzése
(2:1 hazai környezetben) optimizmusra
adhat okot, ahogy maga a tudat is, hogy a
három legfőbb bajnokesélyes közül kettővel
már megmérkőzött a társaság, így innentől
jöhetnek a „hasonszőrű” együttesek.
Folytatta a tavasszal megkezdett remeklését, és sorra győzi le ellenfeleit Katona
László DEAC II-je a megyei másodosztály
déli csoportjában. Harmadik számú alakulatunkhoz mindössze három új játékos
érkezett, egyaránt a tavalyi megye I-es bajnokcsapatból, így az idei évtől már Molnár
Márton, Csák Zsolt és Radványi Róbert is
a DEAC II. színeiben futballozik. Az első
játéknapon Konyáron tudott győzni 8:4
arányban a Katona legénység, majd ezt
követően a Földes ellen otthon 5:2-re, a
Hajdúszovát otthonában 6:1-re, s a DSC
vendégeként 6:0-ra diadalmaskodott. A hét
kapott gól talán kicsit soknak mondható, de
amíg négy összecsapás alatt huszonötöt rúgnak Rácsaiék, addig nem panaszkodhatunk.
Négy játéknap után magabiztosan áll az élen
együttesünk, hisz három ponttal előzi meg
az őt követő Nagyrábé, valamint néggyel a
legutóbbi bajnok Püspökladány gárdáját.
Hosszú és sikeres menetelésen van túl
férfi futsalcsapatunk, hiszen az NB II. Keleti
csoportjának megnyerését követően még
számos playoff meccs is várt a mieinkre,
hogy feljuthassanak a legjobbak közé. Szerencsére mind a Csömör, mind pedig a Szigetszentmiklós behódolt a mieink előtt, így
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lehetőségük nyílt Elek Gergő tanítványainak
arra, hogy a 2017–2018-as kiírásban a sportág hazai nagyágyúi között versenghessenek.
Az osztályváltás sajnos vezéráldozatokkal is
járt, hiszen a sikercsapatból Patócs és Vékei
az NB II-ben talált magának csapatot, míg
Pallai, Bagi, Tiba, Pap, Révai és Kovács
nem folytatja fekete-fehérben karrierjét.
Helyükre öt új futsalos, Tóth Attila, Faragó
Ádám (mindketten a DSC-SI-ből) Szabó
Péter (Mezei-Vill FC-ből) Györfi György és
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Papp Csaba (utóbbi kettő DEAC utánpótlásból) érkezett. A felkészülés során több
gyakorló mérkőzést is vívtak fiataljaink,
többek között a Mleeha CSC (Egyesült
Arab Emirátusok), valamint a Ferencváros
ellen is, ami remek alapot szolgáltathat az
előttünk álló szezonra, hiszen ezúttal már
osztálytársnak számítanak a IX. kerületiek.
Előbbi összecsapás 4:2-es sikerrel ért véget a
DESOK-ban, míg az utóbbi találkozó 4:4-es
döntetlennel zárult a fővárosban. Hogy mire
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lesz elég fiatal együttesünk a legmagasabb
osztályban, az szeptember végétől elválik, a
kőkemény munka már egész biztosan benne
van a lábakban.
Nem sikerült megkapaszkodnia női
futsalosainknak a legjobbak között, így az
idei évtől már a másodosztály Keleti csoportjában bontogathatják szárnyaikat. Sólyom
Attila játékosai a tavalyi ezüstérmes Csömör ellen kezdik meg szereplésüket hazai
környezetben. A lányok felkészüléséről, s az
első mérkőzés alakulásáról a későbbiekben
beszámolunk majd.
Csapataink soron következő
hazai mérkőzései:
NB III.:
DEAC – Termálfürdő Tiszaújváros FC,
szeptember 30., 16:00
Megye I.:
DASE – Berettyóújfalui SE,
október 1., 15:00
Megye II.:
DEAC II. – Nagyrábé PSK,
szeptember 30., 14:00
Féfi Futsal NB I.:
DEAC – Nyírgyulaj KSE,
szeptember 29., 20:30
Női Futsal NB II.:
DEAC – Rubeola Csömör,
szeptember 28., 20:00
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Hosszú idő után újra első osztályú kosárlabdacsapatnak
szurkolhatunk Debrecenben, mivel a DEAC
az előző kiírásban megnyerte a másodosztályt.
Nem indult tündérmesének a történet,
hiszen tavaly decemberben még csak
ötvenszázalékos mérleggel a Keleti-csoport közepén szerénykedett a cívisvárosi
alakulat. A vezetőség akkor edzőváltás és
további erősítések mellett döntött, ami telitalálatnak bizonyult, hiszen az alapszakaszgyőzelem után egy veretlenül teljesített
rájátszás következett, ami az A-csoportba
való feljutást jelentette.
Nem volt sok idő azonban az ünneplésre,
hiszen a júniusi bajnoki döntő után valamivel kevesebb mint két hónapja maradt a vezetőknek, hogy kialakítsák a játékoskeretet
a legmagasabb osztályra. Hiába próbálták
maradásra bírni a bajnoki címből oroszlánrészt vállaló Szabó Miklóst, az egykori
válogatott a civil életet és a Svédországban
élő családját választotta. A centeren kívül
az aranyérmes csapatból Berényi Sándor
vezetőedző nem számolhat Kovács Imrével,
Erdei Ádámmal, Pék Dáviddal és Varga
Ádámmal sem.

A bajnokcsapat magja azonban együtt
maradt, a kezdőötösből négyen is, Molnár
András, Farkas Attila, Jahmal Jones és
Velkey János is a DEAC-ot választották
az új évadra, valamint Lajsz Gergely, Kósa
Tamás, Opre Roland és Kozák Márton is a
hajdúságiakat erősíti. Új érkezőkben sincs
hiány, a legnagyobb név talán közülük az
előző évet Szegeden töltő Ivan Lilov, aki
a 2016–2017-es szezonban az egész NB I.
második legeredményesebb játékosa volt.
Isaiah Armwood személyében egy robbanékony, magas embert sikerült szerződtetni
a gyűrű alá, aki egyetemi évei után két évet
profiskodott Olaszországban. A magyar
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Végre indul
az első osztály
igazolások közül a válogatott kerettag
Bognár Kristóftól várják a szurkolók a
legtöbbet, aki az ezüstérmes Szombathely
együttesétől érkezik. A fiatal lendületet
pedig Fazekas Csaba, Fekete Viktor és
Godwin Omenaka képviselik az újoncok
közül.
A DEAC felkészülése Berényi Sándor
nélkül kezdődött meg, ugyanis a szakember – elsősorban az előző évi sikereinek
köszönhetően – a magyar nemzeti csapatot irányíthatta a tajvani Univesiadén.
Az „egyetemisták olimpiájának” becézett
világversenyen a szakemberen kívül Kósa
Tamás és Bognár Kristóf is képviselte a
Debreceni Egyetemet.
– Összességében másfél hónapot dolgoztunk a felkészüléssel együtt az Universiadeválogatottal, ami nagyon nagy élmény és
megtiszteltetés volt számomra. Nagyon
kiélezett csoportba kerültünk, ahol jó mec�cseket játszottunk, hosszabb felkészüléssel
és kicsit nagyobb szerencsével akár előrébb
is végezhettünk volna – mondta Berényi
Sándor világeseményről.
A felkészülést addig a Spanyolországból
hazatérő Kovács Adrián irányította, az
előző évből már jól ismert Kádár Tamás
segítségével. A munka az első hetekben
még alapozás jellegű volt, elsősorban a
fizikális munkán és az egyéni képességek
fejlesztésén volt a hangsúly.
– Ez egy tanulóév lesz számunkra, nyilván a csapat egy része már játszott az A-csoportban, de sokaknak, beleértve az edzői
stábot is, ez lesz az első éve a legmagasabb
osztályban. Konkrét célunk a biztos bennSPORT

maradás, de azt gondolom, hogy csak idő
közben tudjuk felmérni, hogy mire is lesz
jó a csapat valójában – mondta a DEAC-ot
az első osztályig repítő szakember.
A csapat 8-10 felkészülési mérkőzést
tervez, melyben egy sajátrendezésű nemzetközi torna, és a nagy múltú zalaegerszegi
Göcsej Kupa is szerepel.
Az első mérkőzésre szeptember 29-én,
pénteken 18 órától kerül sor, a tavaly a rájátszásról épphogy lecsúszó SZEDEÁK lesz.
A DEAC kosárlabdacsapatának játékoskerete a 2017–2018-as bajnokságra:
Molnár András, Farkas Attila, Velkey
János, Jahmal Jones, Ivan Lilov, Isaiah
Armwood, Bognár Kristóf, Kósa Tamás,
Kozák Márton, Lajsz Gergely, Fazekas
Csaba, Opre Roland, Tóth Bence, Fekete
Viktor, Godwin Omenaka.
EÁ
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