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Infó-undor
Szervácz Pongrác – akinek nevéből kitűnik, hogy
szülei vicces emberek voltak – kommunikáció szakos hallgatóként nap mint
nap saját bőrén tapasztalta,
mennyi információ zúdul
korunk emberére. Kutatócsoport tagjaként vizsgálta
azt, ki hogyan kompenzálja
a külvilág által ránehezedő
nyomást. Ismert olyan nyugdíjast, aki például nehezen
viselte a hírekben gyakran
felbukkanó közlekedési baleseteket. Frindzsa Etelka
néni – mert róla van szó
– hetente legalább egyszer
elbújt otthon a spájzban,
és bevágott két nagy szelet zsíros kenyeret. Ő így
kompenzált. Stíriai Árpád
buszellenőr az arrogáns
bliccelőktől elszenvedett
lelki sérüléseit rendszeres
agyaggalamb-lövészettel
próbálta kezelni. Steinberger
Boglárka szolfézstanárnő
a lelkes, ám sokszor hamis
nebulók teljesítményének
ellensúlyozása érdekében
esténként metálzenekarok
videóinak nézésével múlatta
az időt.
S hogyan viselte mindezeket maga Szervácz Pongrác?
Mi tagadás, egyre nehezebben. Egy nap nem jelent meg
a kutatócsoport szokásos hét
eleji értekezletén. Keresték
mobilon, de nem volt elérhető. Elmentek a lakására, de
csak külföldi albérlőtársát találták otthon, aki nem tudta,
hol tartózkodik Pongi.
Mi sejtjük, hol lehet. Biztos besokallt. Most kompenzál.
Zsdaniczki Ágoston
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Bizonyíték alapú ájurvéda
Az „élet tudományának” is nevezett hagyományos indiai orvoslási
rendszer klinikai gyakorlatba történő átültetéséről volt szó azon a
szimpóziumon, amelyet a Debreceni Egyetem és az indai kormány
AYUSH minisztériuma közösen szervezett október 2-án.
– Az emberiség évezredek óta keresi saját környezetében azokat a
növényeket, amelyek gyógyító hatásúak, az ájurvédikus gyógyászat
is ezen a törekvésen alapul – hangsúlyozta a szimpózium megnyitóján Csernoch László. A tudományos rektorhelyettes arról beszélt,
hogy a DE aláírta azt az együttműködési szándéknyilatkozatot az
indiai kormányzattal, amely a már meglévő, az ájurvédához kötődő
oktatási-kutatási kapcsolat bővítését, továbbfejlesztését tűzte ki
célul. Rajesh Kotecha államtitkár, az indiai AYUSH Minisztérium
vezetője felidézte, hogy a kilencvenes években a magyar kormány
az elsők között volt a világon, mely elismerte az ájurvédát hagyományos orvoslási rendszerként, a DE pedig a kezdetektől érdeklődött
az új módszer iránt. – Az ájurvéda tanszék után egy önálló intézet
létrehozása lesz a cél, amely a szervezett keretű oktatás mellett
további teret ad majd a kutatásnak és gyógyításnak – tájékoztatott
az államtitkár. Rahul Chhabra, az Indiai Köztársaság magyaror-

szági nagykövete kiemelte, hogy az intézményi együttműködések
mellett a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok is
egyre erősebbek. A DE-en februárban indult az ájurvéda oktatás
szabadon választható képzésként a gyógyszerész-, orvostan- és
fogorvostan-hallgatók számára. A kurzus most már az Egészségügyi
Kar, a Népegészségügyi Kar diákjai számára is elérhető.
Jubilánsok
Életpályájuk példaértékű a fiatal kollégák számára – hangsúlyozta
Mátyus László dékán az 50, 60 és 65 éve végzett orvosok díszoklevél-átadóján szeptember 30-án a DE Aulájában. Több mint száz
egykori orvostanhallgató vette át arany-, gyémánt- és vasdiplomáját
az Általános Orvostudományi Kar ünnepségén.
– Szorgalmasan és esküjükhöz híven, odaadó munkával szolgálták a magyar egészségügyet és szereztek elismerést, megbecsülést
itthon és külföldön, hazánknak és az Alma Maternek – fogalmazott
a dékán. A jubileumi ünnepségen nyolcvanhét aranydiplomát adtak
át azoknak, akik 50 éve végeztek. Gyémántdiplomáját huszonhat,
vasdiplomáját pedig egy idős orvos vette át.

Ablak a nagyvilágra
A Református Kollégium diákjainak egykori, külföldi
városokban tett tanulmányútjai álltak a középpontban azon
a konferencián, amelyet „Négy ablak” címmel rendezett a
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A program
elnevezése Róth Miksa üvegfestő és mozaikművész alkotásaira, a DE Főépületének Aulájában 1938-ban elhelyezett
ólomüvegablakokra utal, amelyek a debreceni diákok külföldi
egyetemjárásainak fontos állomásait: Zürichet, Utrechtet,
Wittenberget és Genfet, illetve a négy hagyományos egyetemi
fakultás latin nevét – Jurisprudentia, Philosophia, Medicina,
Theologia – ábrázolják.
A reformáció 500. évfordulójának alkalmából tartott szeptember 27-i ünnepi tanácskozáson Fekete Károly, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke mellett az érintett országok
– Svájc, Hollandia és Németország – magyarországi nagykövetei tartottak előadást a több évszázados közös hagyományokról,
a határokon átívelő oktatási kapcsolatokról. A rendezvényt
követően kiállítás nyílt a Református Kollégium Nagykönyvtárának féltve őrzött kincseiből. A kötetek egy része az egykori
vándordiákoknak köszönhetően került évszázadokkal ezelőtt
Debrecenbe.
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Köszöntés
Pályatársai, kollégái köszöntötték Blaskó Lajos profes�szort a DE Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán.
A Karcagi Kutatóintézet korábbi
igazgatója hetvenedik életévét
töltötte be. A „talajok gyógyítójaként” ismert Blaskó Lajos
teljes szakmai pályafutása a DEhez, illetve annak jogelődjéhez
kötődik. Kutatómunkáját 1973ban kezdte a karcagi kutatóintézetben, végigjárta a tudományos
lépcsőfokokat segédmunkatárstól a főmunkatársig. 1992-től
2002-ig az intézmény tudományos igazgatóhelyettese, 2002-től
2009-ig igazgatója, majd 2009 és 2012 között a Kutató Intézetek és
Tangazdaság főigazgatója volt. – Kutatói nemzedékek sorát nevelte
ki az évtizedek alatt, óriási elhivatottsággal és a föld szeretetével
követi mind a mai napig az agrárium legújabb kihívásait. Karunk
Víz-és Környezetgazdálkodási Intézetében jelenleg is tanítja a talajvédelmi ismereteket – emelte ki köszöntőjében Komlósi István
dékán a jubileumi ülésen.
HÍREK
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Az egyenlőségért tanácskoztak
A hátrányos megkülönböztetés ellen és a Fair Play szellemiség
terjesztése érdekében rendeztek nemzetközi tanácskozást a Debreceni Egyetemen. A 3. Európai BRISWA konferencián a labdarúgás
kapcsán vizsgálták a problémakört. The ball rolls in the same way
for all, vagyis a labda mindenkinek egyformán gurul – hirdeti a
BRISWA-program, melynek célja, hogy az egyenlőség üzenetét
hirdesse a labdarúgó-mérkőzéseken, és száműzze a rasszizmust a
stadionokból. A DE Gazdaságtudományi Karán rendezett tanácskozáson hat ország képviselői mellett az intézmény oktatói is tartottak
előadásokat. – A DE Magyarország legnemzetközibb egyeteme,
ahol 104 ország diákjai tanulnak, így az emberi egyenlőség nagyon
meghatározó az intézményünkben, a sport pedig kiemelt terület.
Ezért ez a rendezvény, amelyen ez a két terület összekapcsolódik,
nagyon fontos számunkra – hangsúlyozta Bács Zoltán kancellár a
tanácskozás megnyitóján. A workshopon a téma hazai és nemzetközi szakértői osztották meg gondolataikat többek között olyan
témákban, mint a roma gyerekek felzárkóztatása a sport által,
valamint az edzők szerepe a rasszizmus elleni küzdelemben.

Kimagasló eredmények
A Debreceni Egyetem 14 karán összesen 110 hallgató nyerte
el a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, legtöbben a Bölcsészettudományi, valamint a Természettudományi és Technológiai Karra
járnak. A szorgalmukkal, tehetségükkel kimagasló eredményeket
elérő hallgatók támogatása a köztársasági ösztöndíj célja, melynek
új neve a 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj. A TTK-s hallgatók szeptember 21-én
vették át az ösztöndíjról szóló oklevelet Kun Ferenc dékántól.
– A TTK háromezer hallgatója közül az elmúlt évben nyújtott
kimagasló teljesítményükkel Önök érdemelték ki ezt az elismerést.
Bár az ösztöndíjak között vannak, amelyek nagyobb támogatást
jelentenek, mégis a mai napig ez az egyik legnívósabb elismerése
a hallgatók kiemelkedő teljesítményének – hangsúlyozta Kun
Ferenc. A dékán hozzátette: a kar mindent megtesz a kimagasló
eredményeket elérő hallgatói támogatására, hiszen ők jelentik a
tudományos utánpótlást a kar és az egyetem számára.

Éjjel-nappal tudomány
Súlyos baleset történt a Debreceni Egyetem Főépülete előtt a
Kutatók Éjszakája programsorozat kezdetén. Rendőrök, tűzoltók
és mentőhelikopter is érkezett, hogy megoldják a katasztrófahelyzetet – a bemutató szerencsére a program része volt. Ebben az
évben már 11. alkalommal csatlakozott a DE a Kutatók Éjszakája
rendezvényhez, amely idén mozgalmasan indult, és több mint
száz tudományt népszerűsítő programmal várta a látogatókat.
Mivel a program napján,
szeptember 29-én interaktív szakmai fórumot tartott
„A sürgősségi orvos-szakma jelene és jövője a DE-n”
címmel az Általános Orvostudományi Kar Sürgősségi Orvostan Tanszéke,
a Gyermekgyógyászati
Intézet és az Országos
Mentőszolgálat, így kézenfekvőnek tűnt, hogy az
elmélet mellett munkájuk
gyakorlati oldalát is megismertessék a nagyközönséggel. A csaknem éjfélig
tartó rendezvényen szinte

valamennyi tudományterület rejtelmeibe betekinthettek a látogatók, akik az egyetem olyan titkos helyeire is bejuthattak, ahová egy
átlagos hétköznap nem. A rektori tanácsteremben bárki talárba
bújhatott, felölthette a rektori-dékáni láncolt, megemelhette a
gerundiumot, de most is népszerűek voltak a látványos kémiai
kísérletek, a helyszínelők munkáját bemutató programok, és új
helyszínként csatlakozott a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház is.
A különböző helyszínek között kisvonat szállította a látogatókat,
akik a különböző helyszíneken begyűjtött matricákkal értékes
nyereményekhez juthattak.
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Szenátus
A Debreceni Egyetem műszaki képzéseinek fejlesztéséről, az intézmény
pályázati tevékenységéről, a felvételi
eredményekről, valamint az egészségipari együttműködésekről is volt szó
a Debreceni Egyetem Szenátusának
ülésén.
A testület ellenszavazat nélkül, egyenként
elfogadta a korábbi szenátusi ülés és a nyáron
lezajlott elektronikus szavazások jegyzőkönyveit a Debreceni Egyetem Szenátusának
szeptember 21-ei ülésén.
Vezetői beszámolójában Szilvássy Zoltán
rektor elmondta: az intézmény következő
lépése egy négyes együttműködés megkötése
lesz a Lomonoszov Egyetemmel, a moszkvai
műszaki egyetemmel és a Roszatom saját
egyetemével a Debreceni Egyetem megalapítandó nukleáris mérnöki karról. A programhoz kapcsolódva a műszaki szakok
mellett speciális oktatásra is szükség lesz, így
atomenergetikai szakjogászok, környezetvédelemmel, hatósági eljárásokkal foglalkozó
szakembereket fognak képezni.
– Az atomenergetikai mellett a Roszatom
healthcare szekciója is tárgyalásokat folytat
az egyetemmel. Berényi Ervin professzor vezetésével készítik elő az orvosi felhasználású
izotópok gyártására vonatkozó együttműködést, az egészségipart érintő együttműködés
másik része pedig a gyógyturizmusra vonatkozik, utóbbiról is folyamatos az egyeztetés
– sorolta Szilvássy Zoltán.
A rektor bejelentette, hogy a Zeneművészeti Kar kari tanácsa szeptember 19-ei
ülésén dékáni pályázatokat rangsorolt, ennek
alapján október 1-jétől Lakatos Péter látja el
a karon a dékáni feladatokat.
Szilvássy Zoltán két újabb kabinet felállításáról is beszámolt: a Paks kabinet létrehozását
Süli János miniszter javasolta az egyetem
évnyitóján, s rögtön el is fogadta a felkérést
a részvételre a testület munkájában. A térítéses orvosképzés kapacitásainak növelésére
is önálló kabinetet hoz létre az intézmény,
melyben Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Berényi Ervin,
a Klinikai Központ elnöke, Tőzsér József
egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes és Jenei Attila,
a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ
igazgatója dolgozik majd együtt.
Bács Zoltán kancellár a MinDEn a számok
tükrében című kiadványt ajánlotta a Szenátus
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tagjainak, melyben objektív adatok mutatják
be az intézmény elmúlt évekbeli teljesítményét: a hallgatói létszámok alakulását, gazdálkodási, kutatási adatokat és eredményeket,
illetve felhívta a figyelmet a megújuló Vezetői
Információs Rendszerre, amely számos olyan
adattal tud szolgálni, amelyek fontosak lehetnek taktikai és stratégiai döntések megalapozásában kari szinten is.
– A pályázatokat tekintve túl vagyunk
az elmúlt év pályázati szakaszán, amikor a
pályázatírásban, beadásban és bírálatokban,
szerződéskötések munkáiban volt dömping.
Kimondhatjuk, hogy a Debreceni Egyetem
kiemelkedően eredményes tudott lenni,
már most mintegy 20 százalékkal több
forrást nyert el az intézmény, mint a 20072014-es időszakban összesen, így pozitívan
tekinthetünk a jövőbe, de tudni kell, hogy
nagy és felelősségteljes munka következik a
megvalósítások időszakában – hangsúlyozta
a kancellár.
Bács Zoltán beszélt az elmúlt hetek sajtóhíreiről, a szenátus által elfogadott Civis
Honoris Causa cím kapcsán kialakult megnyilvánulásokról.
– A Debreceni Egyetem mindannyiunk
közös munkahelye. Nyilvánvaló, hogy egy
ekkora intézményben különböző nézetek,
vélemények, illetve érdekek vannak, de
azokat – amióta én közel harminc éve az
egyetemen vagyok – mindig is belül vitattuk
meg, akármilyen időszak volt, és mindig
képesek voltunk a feladatra koncentrálva
együtt dolgozni. Egyetemként döntéseinket
nem politikai síkon, hanem oktatási, tudományos és gazdasági érdekek mentén hozzuk
meg. A döntéseket – bármilyen testületről
vagy közösségéről legyen is szó – belül kell
közölni és közvetíteni. Véleményem szerint a
HÁTTÉR

mostani ügynek nem lehet erkölcsi győztese,
remélem, hogy visszatérünk az igazi feladatokhoz – fogalmazott Bács Zoltán.
Szilvássy Zoltán rektor hozzáfűzte: mivel
több tanszék is úgy nyilatkozott, hogy nem
tudott azonosulni az egyetem legfőbb döntéshozó testületének döntésével, s ennek
nem volt világos az oka, így a rektori tanács
döntése szerint felkérte a kabinetfőnököt,
hogy tárja fel a kialakult helyzet hátterét.
Mészáros József kabinetfőnök elmondta:
az ügy feltárása folyamatban van, a csoportos
találkozó után egy nappal később a személyes
megbeszélés lehetőségét is felajánlotta az
érintetteknek. Reméli, a tanszékek dolgozói
is érdekeltek a felkorbácsolt hangulat békés
lecsillapításában.
– Ez egy munkahely, és a Debreceni
Egyetem egy piaci szereplő a diákokért és
az oktatási, kutatási forrásokért folytatott
versenyben, ezért is nagyon szomorú, hogy
negatív hírek kerülnek az intézményről a
köztudatba. Az ügy tisztázása érdekében
a Rektori Tanács megbízásával kértem az
érintett karok vezetőit, hogy kapcsolatba
léphessek az érintett dolgozókkal. Ma reggel
8-kor találkoztam az érintett munkatársakkal. A résztvevők a négyszemközti megbeszélés helyett egy közös megbeszélés mellett
döntöttek, és a többség írásban válaszolt.
A hangulatról sokat elárul, hogy megvádoltak azzal, hogy az egyetem rögzíti a dolgozók
érkezését, és a felvétel felhasználásra kerül
ellenük, valójában azonban az egyik kereskedelmi televízió forgatási engedély hiányában,
a portaszolgálat jelzése ellenére forgatott az
épületben. Bár a vizsgálat még nem ért véget,
az már kiderült, hogy a tanszéki véleménynyilvánítás formája minden tanszék esetében
más és más volt. Egy közös vonása volt az
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eseteknek: egyik tanszéken sem ismertették
a szenátusi döntés előterjesztését és indokait.
A dokumentumokat és információkat nem
kérték egy szenátusi tagtól sem. A vizsgálat
befejezése után a rektor felé megteszem a
javaslatomat – tájékoztatta a szenátust Mészáros József kabinetfőnök.
Szilvássy Zoltán rektor megjegyezte: az
egyetem néhány oktatója sokakat megtévesztve az intézmény vezetése ellen támad,
azonban az egyetem vezetése nem határolódik el oktatóitól, nem támad rá munkatársaira. A vizsgálati eljárást követően bízik benne,
hogy az intézményben dolgozók nyugodt
körülmények között végezhetik feladataikat.
Pintér Ákos általános rektorhelyettes a
műszaki képzés fejlesztésének új fejleményeiről számolt be, kiemelve, hogy folyamatban van és eredményes a rektorközvetlen
Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézet
szakembergárdájának toborzása. Pintér
Ákos a külügyekről szólva tájékoztatást
adott Massimo Rustico, Olaszország nagykövetének, valamint David Kostelancik,
az Amerikai Nagykövetség követtanácsosi
rangú ideiglenes ügyvivőjének jó hangulatú
és jövőbe mutató látogatásáról.
Tőzsér József egészségipari innovációért
és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes
a Beijing Genomics Institute-tal kötött
megállapodásról beszélt, amelynek célja egy
közös működtetésű újgenerációs szekvenáló
központ létrehozása.
– Az új készülékekkel nemzetközi viszonylatban is versenyképes költséggel lehetne
genomszekvenálásokat végezni. Ezeket a
vizsgálatokat az alapkutatásokban, a diagnosztikában, a daganatterápiában, illetve
az ipari partnerekkel közös kutatásokban
és fejlesztésekben is tudnák hasznosítani –
sorolta Tőzsér József.
Bartha Elek oktatási rektorhelyettes az új
tanév beiskolázási eredményeit ismertette a
Szenátussal, kitérve a felvételi adatokra és
a külföldi hallgatók számának alakulására.
– Több mint 9200 hallgatót vettünk fel
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összesen ebben a naptári évben. Ez magában
foglalja a januári keresztféléves, az általános
és a pótfelvételi eljárást, valamint a külföldi
kihelyezett képzéseket. Rendkívüli mértékű
növekedés volt a felvett külföldi hallgatók
létszámában, ez megközelíti az 1400-at, de
nagyon pozitív tendenciák figyelhetők meg
a hazai felvételizők érdeklődésében is. Jól
teljesítettek az új szakok is, a hallgatók 10
százaléka ezen képzések közül választott –
mondta el Bartha Elek.
Berényi Ervin, a Klinikai Központ elnöke
felidézte, hogy az elmúlt hónapok legfontosabb lépése volt, hogy a Kenézy Egyetemi
Kórház és a Klinikai Központ onkológiai
ellátása közös szakmai vezetés alá került, ami
biztosítja: az egységes logika mentén épüljenek fel az úgynevezett onkoteamek döntései.
– A másik fontos terület a Sürgősségi Klinika létrehozása, a Szenátus áprilisi döntése
nyomán november elsejéig kell előkészíteni
ennek terveit. Az elképzelések szerint a járóbeteg-ellátás egy új járóbeteg központban
valósulhat meg. A traumatológia a Klinikai
Központ mellé fog költözni, és egy regionális
traumatológiai-sürgősségi központ jön létre.
Ezek 4-5 év múlva valósulhatnak meg, addig
is a legfontosabb a betegutak harmonizálása
és optimalizálása – szögezte le Berényi Ervin.
A testületi ülésén címzetes egyetemi
tanári, valamint professor emeritusi címek
adományozásáról döntött, több szervezeti
szabályzatát is módosította. A képviselők támogatták a szervezeti és működési
szabályzat Klinikai Központra vonatkozó
részérének módosítását, amely szerint a
Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós
Központja veszi át a Kaáli Intézet debreceni
tevékenységét.
– Január elsején veszi át a Klinikai Központ
új egysége a Kaáli Intézet tevékenységét.
Létrehoztuk az álláshelyeket, egyeztettünk a
dolgozókkal, a következő lépésben pedig kialakítjuk a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, teljesen komplex meddőségi központot,
amely önálló egységként, de a Szülészeti és
HÁTTÉR

Nőgyógyászati Klinikával együttműködve
fog dolgozni – vázolta Berényi Ervin elnök.
Több új képzés, illetve szakirányú továbbképzési szak indításának javaslatát is
megszavazta a testület, többek között az
angol nyelvű településmérnöki mesterképzést, a szociális munka alapszak duális
formában történő indítását, valamint a
sport-pszichodiagnosztika és tanácsadás
szakirányú továbbképzési szakot.
A gazdasági ügyek között a Szenátus elfogadta a Debreceni Egyetem részvételével
működő gazdasági társaságok 2016. évi
működéséről szóló beszámolót. Bács Zoltán
kancellár ennek kapcsán kifejtette: egyre
hangsúlyosabb szerepet kapnak az intézmény
tulajdonában, különösen a többségi tulajdonában álló cégek.
– 2016-ban 28 társaság volt, amelyben a
Debreceni Egyetem tulajdonrésszel rendelkezett, közülük 11-ben többségi tulajdonos
az intézmény. A cégeknél profiltisztítást
hajtunk végre, mindegyik specializált tevékenységet fog folytatni, a párhuzamosságokat
megszüntetjük. Idén áprilisban 40 ezer négyzetméternyi terület takarítása került vissza
az egyetemi fennhatóság alá, október 1-től
további 80 ezer négyzetméter kerül vissza,
majd januártól egy nagyobb egység a Kenézy
Egyetemi Kórházból, aminek az őrzési feladata is hozzánk kerül 2018-tól. A kiszolgáló
tevékenységek saját hatáskörbe vonásán túl
nagy reményeket fűzünk a jövőben az innovációs rendszerünkből kinövő vállalatokhoz.
Ezek piaci szereplőkkel vegyes tulajdonban
működve a szellemi tulajdon hasznosítását
végzik, ötvözve a piaci gyártási, kereskedelmi
és marketing tudással. A létrejövő cégekben
a Debreceni Egyetemet előreláthatólag a
100%-os tulajdonában álló UD Ventures Kft.
képviseli majd – tájékoztatott Bács Zoltán.
A testület döntött a Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kar átnevezésének elnapolásáról az Alapító Okirat módosításának
hatályba lépéséig.
Sajtóiroda – TPL
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Jubilált az idegen nyelvű orvosképzés
Harminc évvel ezelőtt indult Debrecenben az angol nyelvű
orvosképzés. Az évforduló alkalmából a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara díjátadó ünnepi ülést
tartott az Aulában.
– Harmincéves sikertörténetet ünnepelhetünk a mai napon. Ez
az eredmény néhány nagyon elszánt ember és egy nagyon kompakt közösség eredménye, aminek az élén Jenei Attila professzor,
a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója és Mátyus
László dékán áll, hiszen hosszú időn keresztül a Debreceni Egyetem
idegen nyelvű képzése egyet jelentett az orvosképzéssel – jelentette
ki Szilvássy Zoltán rektor a szeptember 28-ai díjátadó ünnepségen.
A rektor felidézte: Debrecenben szűk 500 éve, 1538 óta van folyamatos felsőoktatás, ahol eleinte latinul ment, a nemzeti nyelvek
felemelkedésével magyar lett, majd Debrecenben harminc éve úgy
döntött az egyetem vezetése, hogy angol nyelven nemzetközi léptékűre emeli az orvosképzést.
– Ez a harmincéves idegennyelvű képzés Közép-Kelet-Európában,
Danzigtól az Égei-tengerig, az a képzés, ahol a legtöbb külföldi
hallgató van. Idén 107 ország mintegy 5000 diákja választotta a
Debreceni Egyetemet. Ma már az orvosképzés mellett mérnök,
közgazdász, vegyész és fizikus hallgatók is vannak – hangsúlyozta
Szilvássy Zoltán.
Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős kinevezett tárca nélküli miniszter köszöntőjében gratulált az intézmény
teljesítményéhez.
– Amit a Debreceni Egyetem letett nemcsak a térítéses orvosképzésben, hanem az angol nyelvű felsőoktatási képzésben, az minden
tiszteletet megérdemel. Az úttörőknek, a folytatóknak, a jelenlegi
munkatársaknak – az ügynöktől a dékánig – óriási teljesítménye, hogy
az egyetem harminc éven át megőrizte piacvezető pozícióját. A magyarországi intézmények közül nálunk tanul angol nyelven a legtöbb
diák, 4400. Ha pedig a magyar nyelven tanuló külföldi diákokat is ide
számítjuk, akkor már 5000. Ez a legnagyobb közösség a Magyarországon tanuló 23 ezer külföldi hallgatóból – emelte ki Kósa Lajos.
A kinevezett miniszter elmondta, hogy a kormány felsőoktatási
stratégiájának kiemelt célja a magyar felsőoktatás versenyképességének javítása a nemzetközi felsőoktatási piacon, hiszen a tudás az
egyik legjobb exportcikk.
– A kormány számos intézkedést hozott és fog hozni ennek
érdekében. Egyrészt fejlesztenénk az angol nyelvű képzést folytató
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intézmények infrastrukturális körülményeit. Másrészt erősítenünk
kell azokat a területeket, amely szempontok alapján minket választanak a diákok, ilyen például a közbiztonság, illetve a társadalom
kulturális nyitottsága, és természetesen a megfelelő színvonalú
oktatás. Első helyen az orvosképzés áll, ugyanakkor örömteli, hogy
ma már a többi tudományterület is csatlakozott ehhez. Idén a DE-re
felvett külföldi hallgatók fele orvosképzésben vesz részt, a többiek
pedig más tudományterületeken fognak tanulni – sorolta Kósa Lajos.
A kinevezett miniszter megjegyezte, hogy a DE toborzási modellje
egyedülálló, mivel a diákokat toborzó ügynökök az intézménytől
kapják a díjukat, a hallgatók pedig közvetlenül az intézménynek
fizetnek, más rendszerekben viszont az ügynökszervezeteknek
fizetnek a diákok.
Az 1993-ban végzett első idegen nyelven tanult évfolyam nevében
Omer Hazza Mahmoud Hamad osztotta meg ünnepi gondolatait
a jelenlévőkkel.
– A végzést követően szerepet vállaltam a külföldi hallgatók toborzásában a Debreceni Egyetem angol nyelvű képzései számára.
Az idő múlásával nagyszerű volt látni, hogy miként fejlődött az
oktatási rendszer, a tananyag, az oktatók felkészültsége, az infrastrukturális körülmények, az épületek, a kollégiumok. Nemcsak a
térség, de egész Európa egyik legjobb angol nyelvű képzést nyújtó
intézménye lett – vélekedett Omer Hazza Mahmoud Hamad.
„Az oktatás a leghatásosabb fegyver, amivel meg tudjuk változtatni
a világot.” – Nelson Mandela szavaival kezdte köszöntőjét Theo
Theodorou, aki az oktatásszervező ügynökök nevében mondott
beszédet.
– Az oktatók felelőssége, hogy megfelelő lehetőséget kínáljanak
a diákoknak a világ bármely pontján, ugyanis a mai generáció a mi
jövőnk. Bármelyik oktatási vezető azt fogja mondani, hogy elsőként
meg kell érteni a szerepeket és felelősséget, illetve tisztában kell lennünk vele, hogy mi szükséges céljaink eléréséhez. A DE-nek megvan
ehhez a megfelelő embere Jenei Attila személyében. A mögötte álló
Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ csapata az évek folyamán
egy kisautóból egy valódi limuzinná alakult, amely könnyed és elegáns módon, mégis hatékonyan és eredményesen végzi munkáját
– fogalmazott Theo Theodorou.
Az ünnepségen az évforduló alkalmából az Általános Orvostudományi Kar elismerő díjakat adományozott az idegen nyelvű képzés
érdekében végzett tevékenység elismeréseként.
Sajtóiroda – TPL
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Átadták az egyetem
fitneszközpontját
Az Unifit az egyetem eddigi létesítményeivel együtt egyedülállóan komplex
szolgáltatást nyújt.
Az Egyetem napján, szeptember 27-én adták
át az Unifit Fitness & Gym Centert, amely négy
év munkájának eredményeként jött létre. A 866
millió forintból felépülő fitneszközpont 2600
négyzetméteren 200 edzésállomással a rekreációs
sport legszélesebb eszköztárát vonultatja fel.
A Debreceni Egyetem kancellárja, Bács Zoltán
beszédében kiemelte, hogy az egyetem az elmúlt
öt évben több sportinfrastrukturális fejlesztést
hajtott végre, hiszen elkészült a Sporttudományi
Oktatóközpont, valamint megújultak a Dóczy
utcai műfüves pályák. A jövőben a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel közösen hamarosan
megkezdődik egy homokfocipálya kialakítása, illetve Pallagon egy
kézilabdacsarnok építését kezdi el az egyetem a Magyar Kézilabda
Szövetséggel együttműködve. A DE összesen több mint 5 milliárd
forintot fordított a sportfejlesztésekre. A kancellár azt is kiemelte
a fitneszközponttal kapcsolatban, hogy a kivitelezők hozzáállása
hatalmas segítséget jelentett, ezt mutatja az is, hogy a belső munkálatokkal mindössze négy hónap alatt készültek el.
Szilvássy Zoltán rektor más szempontból közelítette meg a
fitneszközpont fontosságát, azt emelte ki, hogy az idelátogatók
sportszeretete mellett az egészségüket is kiszolgálja a létesítmény,
így egészségtudományi szolgáltatásai révén illeszkedik az egyetem
klinikák – sportegészségtudományi központ – fitneszközpont
hármas rendszerébe. Szilvássy Zoltán elmondta, hogy a világon
sok olyan betegség van, amelyekről már bebizonyították, hogy
nem gyógyszeres, műtéti vagy pszichiátriai úton gyógyíthatók,
hanem a sport segítségével. Többek között ezek közé a betegségek
közé tartoznak az anyagcsere-betegségek, a szív- és érrendszeri
megbetegedések, a hangulat- és szexuális zavarok, valamint a
mozgásszervi megbetegedések.
Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter is
felszólalt az átadáson,
beszédében kitért
arra, hogy az Unifit
nem eg y átlagos
edzőterem, mivel a
Sportdiagnosztikai,
Életmód és Terápiás Központtal és az
egyetem Sporttudományi Koordinációs
Intézetével együtt dolgozva egyedülállóan komplex, a diagnosztikától a rehabilitációig terjedő szolgáltatást nyújt.
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Ez a létesítmény rendkívül jó példája annak, milyen az, amikor
egy város és egy jelentős intézmény összehangolja fejlesztéseit.
Ez egyébként a cívisvárosban nem egyedülálló, hiszen a város
és az egyetem vezetése régóta közösen gondolkozik és egyezteti
elképzeléseit, ezzel pedig mindenki jól jár, az eredményt pedig
az egyetem és a debreceniek közösen élvezhetik – mondta el
Kósa Lajos.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár beszédében kiemelte,
hogy a debreceni az ország egyik legsportosabb egyeteme, amely
a szellemi tanításon túl a fizikum fejlesztésére is nagy hangsúlyt
fektet. A fitneszközpont egy egyedülálló létesítmény, amely egyaránt
alkalmas a tudományos kutatások lebonyolítására és az egyetemi
hallgatók, dolgozók minőségi kiszolgálására.
Széles Diána arra tért ki, hogy mivel az egyetem már átadta az
Unifitet, így a városon a sor, hogy – mint mondta – eltüntessék a
Nagyerdő sötét foltjait. Már megkezdődött a strand lebontása, az új
fürdő tervezett átadása pedig előreláthatóan 2019-ben valósul meg.
Az ünnepélyes szalagátvágás követően a fitneszközpontot Balogh
Tamás, az Unifit szakmai és operatív igazgatója és Balogh László,
a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója mutatta be
a közönségnek. Még több információ a stadionunifit.hu oldalon.
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Élmény
minDEN
pillanat
Inspiráló előadások és önfeledt szórakozás –
a Debreceni Egyetemi Napok (DEN) rengeteg
érdekességgel és látnivalóval várta az érdeklődőket. Három helyszínen kora délutántól
egészen késő hajnalig zajlottak a programok.
Igazi gólyatábori hangulatot varázsolt a Nagyerdei Víztoronyba a Hallgatói Önkormányzat.
A 11. DEHÖK gólyatábor résztvevőit várták hivatalos afterpartyra a DEN 0. napján. 14 kar
gólyái és csapatvezetői vettek részt a megújult Debreceni Egyetemi Napok nyitó estéjén.
Itt ismét átélhették a gólyatábor vidám perceit, a csapatvezetők pedig megtudhatták,
hogyan sikerült beilleszkedniük a gólyáknak az egyetemi életbe.
A nyitónapon a Civil Toronnyal kezdődtek az események, ahol 13 civil szervezet
színes programokkal várta a látogatókat. A Nagyerdei Víztorony kertjét ellepték a
mókás, érdekes és informatív játékok. A Forrás Lelki Segítők Egyesülete rögtön
a bejáratnál érzékenyítő vetélkedőre invitálta az érdeklődőket. A Debrecen Bike
Maffia is csatlakozott a Nagyerdei Víztoronynál felsorakozó egyesületekhez.
A résztvevők bekapcsolódhattak a bringás önkéntesekhez a szendvicskészítésbe, majd két kerékre pattanva kiszállíthatták a
jótékony harapnivalókat a szervezet támogatottjainak.
A Külügyi Bizottság a mobilitási lehetőségeket ismertette,
míg az Egészségügyi Bizottság standjánál szűrővizsgálatokkal igyekeztek vigyázni a hallgatók egészségére.
Többek között lehetőség volt kipróbálni egy életnagyságú
társasjátékot, melyhez az egyetemmel kapcsolatos kérdések
társultak. A DEHÖK Környezetvédelmi Bizottsága ismeretterjesztő játékokkal mutatta be, miért fontos a környezetvédelem, és a legügyesebbek energiatakarékos
ajándékokkal gazdagodhattak. Nemcsak nézelődhettek, de szebbnél szebb vásárfiákat is vehettek a kilátogatók: a Segítő Vásáron az Igazgyöngy Alapítvány által pártfogolt gyermekek
festményei köszöntek vissza egy-egy portékán. Emellett pedig a mesés gyermekrajzokból
kiállítás is nyílt a civil téren. DE játsszatok is! – ezzel a jelmondattal csalogatta a játékos
kedvűeket a HAHA Egyesület óriás marokkó- és társasjátéka.
Akik a komolyabb témák miatt látogattak el a DEN-re, megfelelő programot találtak a Főépületében, ahol dr. Csernus Imre Találd meg önmagad! címmel kétórás előadást tartott a teltházas közönségnek. A híres pszichiáter témái között szerepelt önmagunk
megismerése, az élet szépségei, és a felnőtté válás útja is. A DEN pódiumán Geszti Péter is tartott előadást „Inspirációk a mindennapokban” címmel a Víztoronyban. A számos díjjal
kitüntetett dalszövegíró, énekes és reklámszakember
saját életéből merített példákon mutatta be, mi viszi
előre a sikeres embereket.
A Red and White-ban 4×4 kispályás foci és FIFAbajnokság, valamint a Jóbarátok kvíz- és társasjátékmaraton, illetve BL-közvetítések is várták a hallgatókat.
Az estéket bor- és pálinkakóstoló is megízesítette.
A bulira való ráhangolódásért Hangácsi Márton
akusztikus estje, a Birds of Feather, a Kelet Brass Band,
illetve a Zeneművészeti Kar Sonus együttesének „ütős”
koncertje felelt.
A kulturális és civil programok után a Wellhello és
a Punnany Massif koncertjein, illetve DJ Sterbinszky
és a Stereo Palma szettjeire lazíthattak hajnalig a DEN
résztvevői a HALL-ban.
DEHDK Sajtóiroda, fotók: Balogh Albert
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A környezetvédelem
menő!
Az őszies idő ellenére sem tétlenkedik a DEHÖK Környezetvédelmi Bizottsága. Kirándulásokkal, újabb kezdeményezéssekkel készülnek, törekszenek arra, hogy
a hallgatók az egyetem falain kívül is találkozzanak
eseményeikkel. A DEN Civil torony programján a környezetvédelem fontosságára hívták fel ismét a figyelmet.
Amíg az egyetemisták játszottak, Szilágyi Eszterrel, a
Környezetvédelmi Bizottság elnökével a szemeszter
programjairól beszélgettünk.

EÉ: – Mozgalmas eseményekből sosincs hiány nálatok! Mivel készültük az idei félévben?
– Két programon már sikeresen túl vagyunk. Október 3-án egy
fantasztikus természeti jelenséget csodálhattak meg a hallgatók, a
Darulest a Hortobágyon. Ezt október 25-én ismét megszervezzük.
A félévben most is tudtunk egy egyedülálló kezdeményezéshez
csatlakozni. Október 4-én a Böszörményi úti campuson vettünk
részt a Denevér napon. A szemeszter második felében pedig 7.
alkalommal rendezzük meg a Zöld Börzét, ahol a környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos szervezetek
bemutatása a cél. A kiállítók között az utóbbi években helyi termelők, őstermelők, kézművesek is megjelentek. A szakmai fejlődés
mellett a hallgatók informálása a legfontosabb momentum. A Zöld
Pont Iroda és Közösségi tér továbbra is nyitott mindenki előtt. Sőt,
kisebb programoknak is helyszíne, mint például az Ökoesteknek,
melyek lényege, hogy családias hangulatban filmnézést, szakmai
beszélgetést szervezünk az aktuális környezeti problémákról, de
hétköznapi témák is szóba hozhatók igény szerint.
2017. OKTÓBER

EÉ: – Melyik a legkülönlegesebb program az őszi félévben számotokra?
– Egyértelműen a Denevér nap volt. Az esemény azért volt
különleges, mert egy olyan kezdeményezésben vettünk részt,
melyet eddig az országban kizárólag csak Szolnokon valósítottak
meg. Az újkeletű rendezvényt mi, a Környezetvédelmi Bizottság,
a Tiszatáj Közalapítvány, KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület és a DE
MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék
is szorgalmazta, így a négy szervezet összefogásával indult a
program. Próbáltuk felhívni a figyelmet a denevérek fontosságára
és az állatok élőhelyeinek fokozott csökkenésére az épített környezet miatt. A Denevér nap különlegessége még, hogy nemcsak
egyetemistákat vártunk, óvodások és kisiskolások is bátran jöttek,
hiszen szerették volna ők is az odúkat szebbé, színesebbé varázsolni, amiben számítottunk a kicsik segítségére. Kézzel készített
faodúkat egyébként már korábban is helyeztünk ki a Klinika és
Debrecen egyes helyeire.
EÉ: – A bizottság nagy hangsúlyt fektet a Hallgatói Közösségi Kert
életére, hogyan kell elképzelnünk az ott zajló tevékenységeket?
– Szerencsére nemcsak mi, de a hallgatók is hangsúlyt fektetnek
a kertre, rengeteg érdeklődőnk van. A helyválasztásnál adott volt
a Böszörményi úti campus, hiszen ott találtunk egy kihasználatlan
800m2-es területet, melyet parcellákra osztottunk. A hallgatók
térítésmentesen, igény szerint választhatnak egy parcellát, amelyben növényeket és zöldségeket termeszthetnek, majd önállóan
leszüretelhetik. A legnépszerűbb zöldségek a hallgatók körében
a paradicsom, paprika és a hagyma. A parcellákat állandóan gondozzák. A bizottság szeretne a későbbiekben terjeszkedni, hogy
minél több egyetemistának legyen lehetősége a kertészkedésre,
termesztésre.
EÉ: – Aki szeretne titeket jobban megismerni vagy akár csatlakozni,
hogyan tehetik meg?
– A Zöld Pont Iroda és Közösségi tér mindenki előtt nyitott.
Az ügyeleti rend mellett napközben bárki bejöhet. és az órák, a
munka fáradalmait kényelmes babzsákokon kipihenheti, vagy
akár kiadványokat is olvashat, informálódhat. A programjaink is
nyitottak, és a kisebb családias rendezvényeikre is várunk mindenkit szeretettel, aki pedig csatlakozni szeretne a bizottsághoz,
ne tétlenkedjen, keressen minket bátran!
DEHDK Sajtóiroda- Bajkó Kinga
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Fókuszban az EKF pályázat: Debrecen
gőzerővel készül!
Van-e ideális Európa Kulturális Főváros? Mitől sikeres ma
egy Európa Kulturális Fővárosa pályázat? És miért Debrecen? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ
a Társadalmi kérdések, kulturális válaszok című nemzetközi szimpóziumon azok az Európa nyolc országából érkezett nemzetközi és hazai szakemberek, akik egy-egy város
kulturális főváros pályázatában aktívan tevékenykedtek,
tevékenykednek ma is.
A szeptember 29-én rendezett konferenciát az Európa Kulturális
Fővárosa Debrecen 2023 Programiroda és Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata szervezte azzal a céllal, hogy egy kiemelt
színvonalú, a kritériumoknak teljes mértékben megfelelő pályázati
anyagot tudjon benyújtani december 20-án.
Olyan rangos nemzetközi szakemberek osztották meg értékes és
hasznos tapasztalataikat az EKF-projektek kapcsán a jelenlévőkkel,
mint Chris Baldwin, a Wroclaw 2016 pályázat tanácsadója és a
Galway 2020 projekt művészeti igazgatója. Chris Baldwin üdvözölte az eddigi debreceni előkészítő tevékenységet és támogatásáról
biztosította a Debrecen 2023 projekt további nemzetközi lépéseit.
Christian Potiron, a Kassa 2013 és a Plzeň 2015, valamint Novi
Sad 2021 projektek tanácsadója és Mikel Goñi, a Donostia-San Sebastian 2016 projekt tanácsadója is az előadók között szerepelt – ők

a korábbi EKF-sikerekről, tanulságokról számoltak be. Míg a Rijeka
2020, Novi Sad 2021, Kaunas 2022 projektet tanácsadói: Dorian
Celcer, Vuk Radulović és Žilvinas Rinkšelis az új kritériumok
kapcsán adtak bővebb felvilágosítást és tanácsokat Debrecennek.
– Debrecen egy koherens jövőképpel rendelkező város, és
hosszú távú célunk, hogy európai léptékkel is mérhető gazdasági,
oktatási és kulturális központtá váljon. A városnak az Európa Kulturális Fővárosa pályázat elnyerése nemcsak egy cél, hanem eszköz
is, a 2030-ig tartó kulturális stratégia egyik állomása. Egy katalizátor,
mely beindítja a fejlődés motorját, és láthatóvá teszi azt az európai
kontextust, melyben el akarjuk helyezni Debrecent – hangsúlyozta
a szimpóziumon Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere.

Egyetemisták a haza szolgálatában
Ebben az évben megkezdődött a
Magyar Honvédség tartalékos rendszerének átalakítása, területvédelmi
alapokra helyezése. Ennek értelmében az ország valamennyi járásában
és fővárosi kerületében területi elven
szervezett önkéntes tartalékos századok alakulnak. Hajdú-Bihar megyében
a megkezdett toborzómunka eredményeképpen több mint harminc fő,
köztük a Debreceni Egyetem számos
hallgatója csatlakozott a rendszerhez, és ünnepélyes szerződéskötés
keretein belül tettek tanúbizonyságot
hazaszeretetükről.
Miről is szól a szolgálat?
Az önkéntes területvédelmi tartalékos
szolgálati forma célja, hogy ne legyen a
magyarországi megyékben olyan járás,
amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai
erővel. A századokhoz bárki csatlakozhat,
aki lakókörnyezete és közössége érdekében
kész a biztonsági kihívásokra reagálni.
A területvédelmi tartalékosok felkészítése
és az alkalmazása helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül,
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évente összesen húsz napban. Az önkéntes
állomány feladatát képezheti többek között
veszély- és katasztrófahelyzetben, például
árvízi védekezéskor történő igénybevétel,
rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve
különböző díszelgési feladatok ellátása a
járási vagy települési rendezvényeken.
Miért éri meg egyetemistaként
csatlakozni?
A tartalékos rendszer egyik alapelve, hogy
a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket csak
a nyári időszakban foglalkoztatja a honvédség. A DE-ről egyébként az elmúlt években
számos hallgató csatlakozott a műveleti
tartalékos rendszerhez, voltak közülük,
akik tanulmányaikat követően hivatásul
választották a katonai pályát. A honvédség
reményei szerint a területvédelmi tartalékos
szolgálat is hasonló népszerűségnek örvend
majd a fiatalok körében és egyre többen dönHÁTTÉR

tenek majd úgy, hogy önkéntesként szerepet
vállalnak a haza szolgálatában.
A DE hallgatója, Ónadi Sándor így nyilatkozott az ünnepélyes szerződéskötés után:
– Elsősorban családi indíttatásból jelentkeztem, a szeretteim közül rengetegen
vannak fegyveres szolgálatban, másrészt a
kalandvágy hajtott, és a jövedelemkiegészítés
sem volt utolsó szempont. Kíváncsi vagyok,
milyen lesz a kiképzésünk, bár nem izgulok,
voltam már rendőrtisztin, ahol sikerrel vettem a kiképzéssel járó akadályokat.
A tartalékos szolgálatra történő toborzás
folyamatos, a rendszerhez csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel
rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Jelentkezni a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon,
a Kormányablakokban, illetve az iranyasereg.
hu oldalon lehetséges.
2017. OKTÓBER

A természettudományok fejlődése,
a fejlődés gyorsuló tempója a mai
világban már szinte közhelynek
számít. Sokan bele sem gondolnak,
hogy életünk minden területét behálózzák e tudományok eredményei, és
mekkora elkötelezettség, kitartás és
kreativitás szükséges ezek megalkotásához. Volt ÁOK-ás hallgatónk, Tóth
Sára az Agóra Tudományos Élményközpont dolgozójaként munkatársaként nagyon fontosnak tartja,
hogy már gyermekkorban
felkeltsük az érdeklődést
a természettudományok
iránt, hiszen lehet, hogy
az akkor látott, hallott
dolgok miatt dönt majd úgy
később egy-egy gyerkőc,
hogy ezt a pályát válassza.

A biológia
menő

– Miért pont a biológia?
– A biológiát már általános iskolás
korban megszerettem. Akkor még csak
az állatok szépsége és sokfélesége fogott
meg, később viszont az emberi szervezet
felépítése, bonyolult működése keltette fel
az érdeklődésemet. Az orvostudomány és
az egészségügy mindig is vonzott, de azon
is belül is inkább a laboratóriumok világa és
az ott folyó vizsgálatok érdekeltek. Akkori
biológiatanárom hívta fel a figyelmemet
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának orvoslaboratóriumi és
képalkotó diagnosztika szakjára. Ez a szak
tökéletes választásnak bizonyult, hiszen
ötvözte a laboratóriumi munkát a diagnosztikával – érintve az orvostudományt is –,
valamint a Debreceni Egyetemen minden
adott, amire egy egyetemistának szüksége
van: meseszép környezet, remek tanárok,
jó közösség, és a későbbi munkavállalással
kapcsolatban maga a város is sok lehetőséggel kecsegtet.
– Hogyan váltál az Agóra Tudományos
Élményközpont munkatársává?
– 2015 elején adtam be a pályázatomat az
Agórába próba szerencse jelleggel. Akkoriban még a szakdolgozatomat írtam, közeledett a záróvizsga, és úgy gondoltam, hogy
ez az újonnan nyíló „tudományok palotája”
nagyszerű kezdet lenne számomra a munka
világában, és a diploma megszerzése után
nem kellene kapkodva állást keresnem.
Sikerrel jártam, nagyon rugalmasak és
támogatóak voltak a tanulmányaim befejezésével kapcsolatban. Hamar megszerettem
az itteni légkört, nemcsak mint munkára,
hanem valódi hivatásként tekintek az itteni
2017. OKTÓBER

feladataimra, így nem is áll szándékomban
továbbállni.
– Mi ott a feladatod?
– Célunk, hogy a gyermekek ne csak a
száraz fizika- vagy kémiaórán találkozzanak a természettudományokkal, hanem
játékos formában tapasztalhassák meg a
törvényszerűségeket. Mivel hozzám a biológia áll közelebb, ezért arra törekszem,
hogy ezt a területet mutassam be a lehető
legérdekesebb formában a látogatóknak.
Tartok interaktív előadásokat és foglalkozásokat az emberi test működéséréről, a
szemről, a csontvázról, de akár az agyról
is. Emellett pedig egy littleBits nevű klubot
is vezetek, ahol kis elemek összeépítésével
hozunk létre áramköröket, igaz ez egy kicsit
eltér a biológiától.
– Miért vettél részt májusban a TechCsajok
rendezvényen?
– Ezen a rendezvényen sikeres nők számolhatnak be a műszaki és természettudományos területekben rejlő lehetőségekről
ALUMNI

és saját karrierjükről. Az Agórát képviselve
vettem részt az eseményen, ahol szerettük
volna azt elérni, hogy lányok is érdeklődjenek a természettudományos pálya iránt,
hiszen az ő kreativitásuk, hozzáállásuk,
kitartásuk akár a jövőnket is befolyásolhatja. Igyekeztünk meggyőzni a lányokat
arról, hogy például mérnöknek lenni igenis
menő.
– Az Alumni Közösség tagjaként milyen jó
tanácsokat adnál a jelenlegi hallgatóknak?
– Az egyetemi évek a legszebb évek.
Tanuljanak sokat, de ne felejtsenek el kikapcsolódni is egy-egy nehezebb vizsga
vagy zh után. Legyenek tudatában annak,
hogy a Debreceni Egyetem diákjának lenni
az egyik legjobb dolog. Magam is jó szívvel
gondolok vissza az egyetemen töltött évekre. Elismert tanárok, izgalmas előadások és
gyakorlatok, valamint nagyszerű csoporttársak, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot,
amennyire azt az időm engedi.
Hetei Noémi
EGYETEMI ÉLET
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TEDx programok Debrecenben
Chris Andersonnak, a TED elnökének és vezető kurátorának a
gondolataival invitálunk benneteket két közös utazásra. „Képzeljük el a következő jelenetet! A tábortűz már lobog. A fahasábok
recsegve-ropogva adják meg magukat a lángoknak a csillagos
égbolt alatt. Az egyik öreg felemelkedik, a többiek tekintete bölcs,
ráncos, aranyló fényben izzó arcára szegeződik. Elkezdődik a
mese. És miközben a mesélő beszél, az emberek lelki szemei
előtt kirajzolódik a történet, annak minden részletével együtt.
A szereplők érzelmei átragadnak a hallgatóságra is. Hatalmas
és mélyreható erő van ebben a folyamatban. Ilyenkor különálló
elmék szó szerint összekapcsolódnak, és megszületik a közös
tudat. … Ez ugyanígy működik ma is. Vezetőként – vagy szóvivőként – egy előadással lehet a legjobban empátiát ébreszteni,

lelkesíteni, tudást és információkat átadni, álmokat megosztani.”
Szeretnél részt venni két ilyen utazásban? Ha a válaszod igen, két
programot ajánlunk neked. A TEDxDebrecen programját október
14-én, melynek témája a KIHÍVÁS – EGYÜTTMŰKÖDÉS, és a
TEDxUniversity Debrecen eseményét november 25-én, melynek
témája DREAM – ACT – INNOVATE.
A TEDxDebrecen 12 előadóját magyar, a TEDxUniversity Debrecen előadóit angol nyelven hallgathatod. Mind a két alkalommal
sokszínű lesz az előadók köre. A TEDxDebrecen előadói között
szerepel: a kollaboráció
fontosságát meggyőződésének valló kutatóorvos;
love branding építő; hobbijából sokat építkező elsőéves egyetemista; festészetet
és robotikát kedvelő, 15
éves gimnazista; Zhineng
Chikung oktató; a digitális
írástudás közvetítő iskola alapító; roma származású biológus;
dalszövegíró, zeneszerző, közösségfejlesztő; többszörösen díjazott
cégvezető; önmagát mindig tanuló táncművész; a biztonságtechnika
világában otthonosan mozgó női vállalkozó; valamint az elemi
részecskék között ható alapvető erők jelenségeit kutató fizikus.
ATEDxUniversity Debrecen programjára, ahogy a Neptun üzenetek között olvashattad is, október 15-ig még te is jelentkezhetsz
előadónak, ha van olyan „gondolatod, amit érdemes terjeszteni”.
Kövesd az események Facebook-oldalát,
és találkozzunk ősszel a debreceni TEDx rendezvényeken!

A Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.
közhasznúsági jelentése 2016. év
A közhasznú jelentés készítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott
jogszabály alapján a közhasznú társaságnak az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása szintén a közhasznú társaság legfőbb
szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell:
1. Számviteli beszámoló
mellékelve
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
– induló vagyon (törzstőke):
11.500 eFt
pénzbetét: 11.500 eFt
– Az éves működés során az összes bevétel mely a következő
tételekből tevődik össze:
A) összes közhasznú tevékenység bevétele
119 907 eFt
l közhasznú célra kapott támogatás önkormányzattól 600 eFt
l pályázati úton elnyert támogatás
(az 5. pont alatt részletezzük)
12 129 eFt
l közhasznú célra kapott egyéb támogatás
940 eFt
l közhasznú tevékenységből származó bevétel
105 711 eFt
l egyéb bevétel
551 eFt
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B) vállalkozási tevékenység bevétele
0 eFt
– A társaság vagyona év végén (saját tőke):
30 872 eFt
mely három részből tevődik össze: jegyzett tőke 11 500 eFt
eredménytartalék 21 681 eFt
mérleg szerinti eredmény- 2 309 eFt
3. Cél szerinti juttatások
nem volt
4. Pályázati úton elnyert támogatás (12 129 eFt) részletezése:
l Tempus Közalapítvány: 9 885 eFt
l ERASMUS+ KA2 (Lexipedia című project): 997 eFt
l ERASMUS+ KA2 (Rifatre című project): 291 eFt
l International Visegrad Fund: 556 eFt
l Tiszta Formák Alapítvány: 400 eFt
5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege
Az ügyvezető igazgató díjazása
2016. január 1.–december 31. között:
5 328 eFt
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai közül 1 fő részesült Budapest–Debrecen–Budapest útiköltség-térítésben:
3 e Ft
7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
mellékelve

HÁTTÉR

Debrecen, 2017. február 6.
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RFID a könyvtárban
A könyvtárak – dacára az általános vélekedésnek – igazából a
változás helyei. A könyvtári terek és szolgáltatások folyamatos
átalakulás állapotában vannak, mert csak így tudnak megfelelni
az ugyancsak folyamatosan változó elvárásoknak. A Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár pedig tartja a tempót,
s most egy új szintre készül lépni.
Az önkiszolgáló könyvtár
Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődésének egyik meghatározó eleme, hogy egyre több minden válik önkiszolgálóvá.
Nincs ez másképp a könyvtárakban sem, vagyis itt is gyarapodnak az olyan tevékenységek, melyeket az olvasók maguk
végeznek el a könyvtáros segítsége/beavatkozása nélkül.
Ennek egyik jellegzetes példája az ún. szabadpolc, vagyis
az az alapvetőnek tartott funkció, hogy oda sétálhatunk a
polchoz, és levesszük a könyvet, amit keresünk. A tény, hogy
a polcok között magunk böngészhetünk és kereshetjük meg
a könyveket, nem volt mindig ilyen magától értetődő. Elég itt
a Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárra
(BTEK) gondolni, ahol csak a 2000-es évek eleje óta van viszonylag nagy méretű szabadpolcos rész: előtte minden könyvet a
raktárból kellett felkérni – ahogy egyébként a dokumentumok
nagy részével ma is ezt kell tennünk.
Az önkiszolgáló funkciók fokozatosan hódítanak teret a
DEENK-ben is: ma már természetes, hogy magunk iratkozunk be
a könyvtárba, hogy olvasói adatainkat online változtathatjuk,
magunk hosszabbítjuk meg a lejáró könyveket, kérünk fel dokumentumot a raktárból vagy készítünk másolatot a cikkekről.
A Kenézy Könyvtárban és a BTEK-ben pedig az önkiszolgáló
kölcsönző terminálokon úgy vehetjük ki a könyveket, hogy a
könyvtárossal nem is találkozunk.
RFID: előnyök és… előnyök
Ebben a folyamatban jelent újabb szintet a néhány évvel
ezelőtt megjelent RFID (Radio Frequency IDentification) technológia, ami a könyvtári dokumentumok azonosítására szolgáló
adatokat nem vizuális eszközök (ilyen pl. a vonalkód), hanem
rádióhullámok segítségével tárolja.
Az RFID könyvtári alkalmazása egy sor dolgot alapjaiban
változtat meg, s tesz drasztikus mértékben gyorsabbá, egyszerűbbé. Ilyen például a kölcsönzés. Miután megtaláltuk,
amit kerestünk, csak odalépünk a terminálhoz, és egyszerűen
kikölcsönözzük magunknak. De nem egyenként, amint azt a
fentebb említett – vonalkódos – önkölcsönzőkön kell, hanem
mindet egyszerre. A visszavétel sem igényel már „közvetítőt”.
A könyvet egyszerűen csak be kell helyezni a visszavételi terminálba, s a gép azonnal le is veszi a nevünkről, és tájékoztat,
ha van valami probléma. Tekintve, hogy a terminált általában
2017. OKTÓBER

a könyvtáron kívül helyezik el, még a nyitva tartással sem kell
számolnunk, gyakorlatilag bármikor megtehetjük ezt.
A könyvtárosok munkáját is jelentősen gyorsítja. A leltározás,
a polcok közötti rend fenntartása szinte pofonegyszerűvé válik:
gyorsan és könnyen találják meg a rossz helyre rakott könyveket, ellenőrzik a hiányzókat, stb. Így kisebb eséllyel „vesznek el”
könyvek a többszázezres állományokban. Emellett mentesülnek számos monoton tevékenységtől, s a felszabaduló időben
több figyelmet tudnak az olvasókra fordítani.
Akkor vágjunk bele!
Az RFID technológiát a
DEENK könyvtárai közül
először a frissen felújított
Böszörményi úti Campus
Könyvtárában vezetik be,
így a GTK és MÉK hallgatói lehetnek az elsők,
akik megismerkedhetnek a rendszer előnyeivel.
A nyár folyamán a könyvek megkapták speciális
azonosítóikat, s a gépeket
is beszerelték már: elhelyezték az önkölcsönzőt,
és az ajtó melletti falba is hamarosan beépítik a visszavételhez
szükséges terminált. A hardverek és szoftverek összehangolása
után pedig kezdődhet a nagy tesztelés, hogy lássuk, miként
válik be nálunk ez az ígéretes technológia.
fotó: CC BY-SA flickr / Paul Stainthorp
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Luxusutazás az Egyesült Államokba
Tévedésből az első osztályon repülhetett az Egyesült Államokba Kenyeres Attila, a Debreceni Egyetem oktatója, aki
egyetlen magyarként elnyerte az Amerikai Külügyminisztérium hathetes média- és újságírás ösztöndíját. Hogy milyen az első osztályon utazni, és hogyan került tévedésből
a milliomos üzletemberek közé, arról ő maga számol be.
Kenyeres Attila, a DE Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok tanszékének oktatója, aki első magyarként végezhette el
az Amerikai Külügyminisztérium média- és újságírói képzését az
Ohio Universityn. A Study Of The U.S. Institute (SUSI) programot
Magyarországon a Fulbright Ösztöndíj Bizottság és az USA Magyarországi Nagykövetsége koordinálja. Cikkünk az előző lapszámunkban kezdett sorozat folytatása, az alábbiakban Kenyeres Attila
beszámolóját olvashatják.
Izgalmak a kiutazás előtt
A kiutazás előtti hónapok nagy izgalomban teltek. Bár már
január végén értesítettek a Fulbrighttól, hogy engem választottak ki Magyarországról, előbb meg kellett várni, amíg a döntést
Washingtonban is jóváhagyják, hiszen a programot az Amerikai
Külügyminisztérium finanszírozta. Közben azon izgultam, mi van,
ha esetleg Trump elnök leállítja az egészet? Köztudottan ő nem
arról híres, hogy szereti az újságírókat, a program egyik célja pedig
pont az, hogy bemutassák az USA médiarendszerét, intézményeit
(köztük a CNN-t, amellyel szinte „háborúban” áll Trump elnök),
az amerikai újságírás alapelveit és módszereit stb. Szerencsére végül semmi tiltás nem történt, a félelmek feleslegesnek bizonyultak.
Miután megérkezett Washingtonból a jóváhagyás, indulhatott a
vízummal kapcsolatos ügyintézés. Mivel ez oktatóknak-kutatóknak szóló ösztöndíj, így nem a „hagyományos” turistavízumot,
hanem kifejezetten a program idejére szóló kutatói vízumot, J-1-et
kellett igényelni. Ehhez pedig – ellentétben a turistavízummal –
be kellett menni a budapesti amerikai nagykövetségre személyes
elbeszélgetésre. A követségre azonban nem lehet ám csak úgy
besétálni, hanem szigorú biztonsági ellenőrzés után léphet be a
látogató a magasított vasráccsal körülvett épületbe. A budapesti
amerikai nagykövetség stílusosan a Szabadság-téren kapott helyet,
ahol Ronald Reagan volt amerikai elnök szobra is áll. Amikor
később már az USA-ban mutattam az amerikaiaknak, hogy a
magyar fővárosban szobra van Reagan elnöknek, mindig nagy
meglepetést keltett körükben… A nagykövetségen végül az adminisztráció és az ujjlenyomat-vétel után egy rövid és kedélyes, angol
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nyelvű beszélgetés következett egy kedves amerikai munkatárssal,
aki arról érdeklődött, mi célból utazom, és hogy amúgy mivel
foglalkozom itthon. Majd mosolyogva elköszöntünk egymástól,
másnap pedig már érkezett is futárral az útlevelem, benne az
amerikai vízummal. Ezek voltak az első pozitív tapasztalataim
az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Aztán nemsokára jött az
újabb, igaz, az már egy tévedés folytán…
Utazás az USA-ba – első osztályon
Ahogy az előző cikkben már olvashatták, az oda- és visszautat is
a Fulbright, valamint a budapesti amerikai nagykövetség intézte,
így az nekem semmibe sem került, ahogy a program közbeni
utazások sem (pl. Chicagóba, Atlantába, Washington D.C.-be
stb.). A szállásunk szintén fizetve volt, ahogyan a belépőjegyek
is a különféle hivatalos és szabadidős programokra. Az étkezésre
pedig bőséges napidíjat kaptunk az amerikai külügyminisztériumtól. Én ebből annyit tettem félre, hogy a hathetes program után
még két hetet tudtam utazgatni az USA-ban, de erről majd egy
következő lapszámban…
A repülő Budapestről indult, és Frankfurtban kellett átszállnom
a United Airlines Washington D.C.-be tartó járatára. Frankfurtban azon izgultam, elérem-e a csatlakozást, mert erre mindössze
egy órám volt, de az ottani reptér akkora, hogy azon belül külön
vonatjáratok közlekednek az egyes terminálok között. Mint
később rájöttem, ez nem is olyan rendkívüli, amerikai reptereken is hasonlókat tapasztaltam, például New Yorkban (Newark
Airport). Frankfurtban aztán mégis történt valami izgalmas, de
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nem a csatlakozással kapcsolatban. A beszállásra várva az egyik
biztonsági őr odalépett hozzám, és felszólított, hogy tartsak vele.
Ettől a frász jött rám, és remegő lábakkal követtem. Odakísért az
útlevélellenőrző pulthoz, ahol elvették a beszállókártyámat, majd
összetépték és kidobták. Ekkor már azt hittem, elájulok, végigfutott az agyamon, hogy biztosan kitaláltak valamit, ami miatt nem
engednek tovább, valakinek gyanús lett a nyugodt viselkedésem,
vagy csak az ábrázatom nem tetszik (az útlevélfotóm ugyanis borzalmasra sikeredett…). Majd kinyomtattak egy új beszállókártyát,
és bekísértek a repülőgép üzleti osztályára, ahol végül milliomos
üzletemberek társaságában repülhettem az Egyesült Államok felé...
Az utazás során pedig olyan „tortúrákat” kellett elszenvednem,
mint például hatféle bor végigkóstolása, hogy eldönthessem,
melyiket óhajtom fogyasztani. Végül – egyetemi borkurzuson
„nevelkedve” – egy jó drága francia vörösborra esett a választásom,
ha már így alakult és ingyen volt…
Pezsgőt, illetve whiskyt is felszolgáltak, többféle menü közül
kellett választanom, miközben megszámlálhatatlan TV-sorozat,
mozifilm, természetfilm, illetve zenei videoklip állt rendelkezésemre a saját monitoromon. Az ülést alvó üzemmódba lehetett
helyezni, kaptunk plédet, párnát és a légitársaság üzletembereknek
szóló ajándékcsomagját. A légikisasszonyok rendszeresen odajöttek, megkérdezték, hogy minden rendben van-e, nem óhajtok-e
bármi mást. A mosdóba vonulásomkor a személyzet egyik tagja
megkérdezte, én vagyok-e Mr. Steinberger. Jeleztem, hogy én
ugyan nem, mert Mr. Kenyeres vagyok, a Debreceni Egyetem
oktatója Magyarországról. Ekkor elmosolyodtak, majd mondták,
hogy semmi baj nincsen. Később odajött az egyik stewardess, és
jelezte, hogy az ő egyik nagymamája magyar volt, és beszédbe
elegyedtünk. Onnantól kezdve sűrűbben jött hozzám érdeklődni,
hogy minden rendben van-e, és nekem hozta ki elsőnek az ételeket-italokat. Ilyen és ehhez hasonló „szenvedések” tarkították a
csaknem hétórás repülőutamat.
Azért mégsem hagyott nyugodni, miért vagyok én az üzleti
osztályon, amikor eredetileg nem oda szólt a jegyem. Mint később
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az egyik stewardess megsúgta, egyfajta tévedés „áldozata” lettem.
Valaki visszamondta az utazást, vagy nem tudott jönni, az így
felszabadult helyet az üzleti osztályon pedig nekem adták. Hogy
miért, azt sosem fogom megtudni, talán azért, mert egy elegánsabb
zakó volt rajtam, így engem is üzletembernek néztek… Akárhogy
is: ennél kellemesebb tévedésben ritkán van az embernek része.
Amerikai földön
Az utazás vége felé rápillantottam a helyzetjelző monitorra,
és előjött a gyermeki énem, amikor megláttam, hogy a gép már
Amerika felett van. Belém hasított a gondolat: Úristen, Amerikában vagyok! Elhagytam az öreg Európát, ez most egy teljesen
más kontinens, ráadásul nem akármelyik: ez Amerika! Biztosan
sokan vannak, akiknek ez nem nagy szám, de nekem nagyon is
sokat jelentett. Egy valóra vált álom első állomása volt. És akkor
még nem tudtam pontosan, mi minden vár még rám a következő
két hónapban. Sőt! Még azt sem tudtam biztosan, hogy hat hétig
leszek-e ott, vagy sikerül meghosszabbítanom a tartózkodásomat.
Washington D.C.-ből a határon történő sikeres beléptetés után (a
hivatalnokoknak ugyanis jogukban áll az embert visszafordítani,
ha nem tetszik az ábrázata!) még továbbrepültem Columbusba,
ahonnan az Ohio University doktorandusza vitt furgonnal tovább
Athensbe, ebbe a hangulatos kisvárosba, amely az Ohio folyótól nem
messze, valahol az Appalache és a Midwest vidéke között helyezkedik el, erdőkkel, dombokkal és folyókkal körülvéve. Éjfél volt, mire
megérkeztünk, ami magyar idő szerint reggel hat óra, tehát akkor
már több mint 24 órája voltam ébren. Így aztán izgatottság meg
gyermeki én ide vagy oda, nem kellett sok idő, hogy elaludjak…
Hogy milyen az élet egy tipikus amerikai kisvárosban, ahol az
USA egyik legszebb egyetemi campusa is található, hogyan élnek
és partiznak ott nyáron az egyetemisták, milyen az indiánok ősi
földjén, milyen az amishok vidékén és kihalt szénbányász kísértetfalvakban barangolni, illetve mi közünk van mindehhez nekünk,
magyaroknak, arról a sorozat következő részében írok majd.
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A tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal megrendezett yoUDay idén is felkeltette a debreceniek érdeklődését – a lelátók megteltek, a közönség izgatott morajlása
egyre csak erősödött, mígnem kezdetét vette a remek
koncertekkel megfűszerezett látványműsor.
A Debreceni Egyetem második tanévnyitó stadionshowján húszezer ember indította el a szemesztert. A hagyomány nevében felvonult az intézmény tizenöt gerundiuma, az itt tanuló külföldi hallgatók népviseletbe
öltözve hordozták körbe hazájuk zászlóit a stadionban, az
egyetem kétezer elsőévese pedig flashmobbal készült a
szeptember 27-ei nagyszabású évnyitóra.
Szilvássy Zoltán rektor, Kósa Lajos tárca nélküli miniszter,
Széles Diána alpolgármester, Bognár István HÖK-elnök és Bács
Zoltán kancellár ünnepélyes hangvételű megnyitóbeszédeket
mondtak. Rövid megszólalásukban visszaemlékeztek egyetemi
éveik hangulatára, hangsúlyozták a közösség és a közösségi élmény
fontosságát, hiszen a yoUDay azért jött létre, hogy az összetartozás
érzését erősítse a külföldi és a hazai hallgatókban egyaránt. „A tanév
most kezdődik” – mondta a rektor, felhíva a figyelmet arra, hogy
ez az egyéjszakás fesztivál tulajdonképpen évkezdő ceremónia.
A kancellár kiemelte, hogy az eladott jegyek árát, mintegy hétmillió forintot, jótékony célokra használják fel – a Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinikája, valamint az egyetem köznevelési
intézményei kapják meg a befolyt összeget. Tekintettel az itt tanuló
nagy számú külföldi hallgatókra, a megszólalók angol nyelven is
összefoglalták mondanivalójukat.
A beszédek után az Abrakazabra és egy több mint kétszáz tagú
big band fokozta a kedélyeket. A kimondottan erre az alkalomra
összeállt formáció slágereket játszott egészen addig, amíg Keresztes
Ildikó, Heincz Gábor Biga és Vastag Csaba megjelent a stadion
közepén felállított színpadon. Az emelvény négy szélén lefektetett
kivetítők közvetítették a drónokkal és egyéb technológiai eszközökkel rögzített műsort, így azok is teljes körűen részesülhettek
a koncertélményből, akik távolabb ültek. Az alkalmi trió olyan
dalokat énekelt, amelyek nemcsak a fesztiválhangulatot érzékeltették, hanem az emberek közötti egység jelentőségére is felhívták
a figyelmet – felcsendültek a Halleluja, a Nélküled és a We are the
World melódiái is. A Fővárosi Nagycirkusz artistái mellett táncosok
is közreműködtek a rendezvényen, stílusok széles kavalkádját varázsolták a színpad köré. Az énekesek együtt és külön-külön léptek
fel, de sokak meglepetésére feltűntek a programban Dubem K és
TboySimple, a nigériai programozó-zenészek is, akik Búzadara
című slágerükkel tettek szert osztatlan népszerűségre a Debreceni
Egyetem hallgatói között. Az esten elhangzott a DEAC-induló,
több száz fiatal zumbázott együtt a küzdőtéren. A műsorvezetők az
Animal Cannibals tagjai voltak, Ricsipí és QKA MC a programpontok közötti kreatív átkötések mellett a jó hangulatot is biztosították,
élénk egyéniségük egyetlen percre sem hagyta lankadni a figyelmet.
A felhőtlen szórakozásról a Halott Pénz és a Tankcsapda gondoskodott – mindkét zenekar először játszott a Nagyerdei Stadionban.
A nézők együtt énekelték Marsalkó Dáviddal, hogy „Valami van a
levegőben”, Lukács Laciék pedig motoros kísérettel, forgószínpaddal
tették igazán látványossá a koncertjüket. Az országban egyedülálló
tanévindító stadionshow zárlataképp, ahogy tavaly, úgy 2017-ben
is fantasztikus lézershow-t tekinthetett meg a yoUDay közönsége.
„Találkozunk jövőre is!” – búcsúztak a szervezők az egybegyűltektől, akik idén másodízben bizonyosodhattak meg afelől, hogy a
Debreceni Egyetem nemcsak ápolja, de teremti is a hagyományait.
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ZölDEbbítő

VISSZATEKINTÉS
TeSzedd Debrecenben!
2017 őszén ismét megrendezésre került országszerte a
TeSzedd! – Önkéntesen a tisztább Magyarországért akció.
A mozgalom lényege, hogy az emberek figyelmét felhívjuk a
környezet tisztántartásának a fontosságára. A program jelentőségét az is bizonyítja, hogy több híresség, rengeteg szervezet,
iskola és az egyetemünk is csatlakozott a hulladékgyűjtési
akcióhoz. Több zsák szeméttől szabadítottuk meg a Kassai út
és a Műszaki Kar közötti területet.
A program sikeresnek bizonyult, így szinte biztos, jövőre is
megrendezésre kerül. Tavasszal újra útnak indulunk a Nagy
Takarítás keretében, várunk titeket és barátaitokat is!
Írta: Vigh Marcell
bizottsági tag

Használd újra!
A fogyasztói társadalomban azt tanultuk, amint valami elromlik vagy elkopik, másikat kell vennünk. Azonban gondolkodhatunk másképp. Tehetünk apró lépéseket a mindennapokban is
egy fenntarthatóbb jövőért.
Kedvenc kopott fekete nadrágomat megmentettem egy
taigetoszi pillanattól. Ahelyett, hogy a szemetes mélyére
temettem volna a már szürkés árnyalatúra fakult nadrágot,
vettem textilfestéket egy hobbiboltban pár száz forintért, és az
instrukciók követése után – 2 liter vízbe beletettem a festékport
és a nadrágot, majd egy órán keresztül főztem – kész is lettem,
és olyan lett, mint új korában.
Talán nem az a legjobb érzés, hogy minimális költéséggel
újra használhatom a nadrágomat, hanem az, hogy – ugyan
csak ennyivel, de – nem növeltem a hatalmas szeméthegyek
és szemétszigetek nagyságát.
Írta: Pálfi Zsuzsa
bizottsági tag
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ZölDEbbítő
AKTUÁLIS
Gondolkozz, és beszélgessünk
egy forró tea mellett az ÖkoEsteken!
Ezen eseménysorozat célja a tudásátadás, eszmecsere,
gondolatébresztés egy környezetvédelemmel kapcsolatos
probléma vonatkozásában. Megosztjuk tudásunkat – legyen
ez szakmai vagy szimplán gyakorlati –, a lényeg, hogy teszünk
egy lépést a változásért.
A félév első ÖkoEstje szeptember 18-án került megrendezésre, amit a „Mi a valódi ára a termékeinknek” témával indítottuk.
Ehhez kapcsolódóan megnéztünk egy kisfilmet, és egy forró
tea és zsíros kenyér kíséretében átbeszéltük a tapasztalatokat,
véleményeket és gondolatokat.
Eseménysorozatunk tovább folytatódik október 16-án, november 6-án és november 20-án, melyek témájáról a DEHÖK
Környezetvédelmi Bizottság Facebook-oldalán folyamatosan
tájékozódhatnak az érdeklődők. A választott témával kapcsolatban hívunk előadót vagy megnézünk egy filmet.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Írta: Czibere Tímea
bizottsági tag

ZÖLD KREATÍV
Körömvirágos kence
Sajnos nagyon érzékeny
bőrrel áldott meg az anyatermészet. Elég egy fél óra
kinn tartózkodás a napon,
és máris lepirulok. Próbálkoztam mindenféle bolti
kencékkel – amikben azt sem
tudtam, mi is van pontosan
–, de vagy még jobban kipirosodtam, vagy nem tűnt el
a napégés…
A sok csalódás után inkább elejét vettem a dolgoknak, és magam kotyvasztottam egy
kis kencét próbaképpen. Nagyon jól sikerült, ezért azóta is ajánlom mindenkinek, aki hasonló problémával küzd. Íme a recept:
Hozzávalók:
– kb. 70g körömvirág (virágrész)
– 100g vaj, shea vaj vagy disznózsír
– textildarabka
– illóolaj, ha illatosabb kencét szeretnénk (nekem a levendula
vált be; a citrusos illatokat mindenképpen kerüljük, mert fényre
érzékeny komponenseket tartalmaz)
Elkészítés: A lehetőleg frissen szedett virágokat szétmorzsoljuk, és a 100 g olvadt vajat ráöntünk. A keveréket gőz fölött
kb. 70 fokon és többször megkeverve 20 percig állni hagyjuk.
Valamilyen tiszta anyagon vagy textildarabkán átszűrjük. Kihűlés
után máris használhatjuk a kezelendő felületre.
A körömvirág bármilyen bőrprobléma orvosolására megoldást
jelenthet. Mindenképpen érdemes kipróbálni. Én csak ajánlani
tudom! ;)
Írta: Szentpéteri-Nagy Veronika
bizottsági tag
2017. OKTÓBER
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Farkas Arnold Levente verse
1. Az írásról és az olvasásról
I. Írj, olvass, énekelj,
írja az Imitatio Christi,
de vajon milyen az,
amikor a kegyelem ír,
hiszen többnyire a test énekel.
II. A test éneke cifrálkodás,
a léleké alázat,
de lehet, hogy csak retorika1.
III. A költők mind hazudnak,
mondja Zarathustra,
s hozzáfűzi, hogy ő is költő.
Hiúság, minden csak hiúság,
írja a Prédikátor.
IV. A filozófusok az igazságot keresik,
a szofisták a meggyőzés művészetére törnek.
Isten az igazság, írja János apostol,
és azt is mondja, hogy Isten az ige.
1 A szó az csak valami
kimondhatatlan
interpretációja, és
mint minden
interpretáció, tökéletlen.
Ahogy az asszony, aki
érzékeimbe rejtezve
dorombol. Nem éppen
védhetetlen, de
nem is védhető.
Interpretatio patria
nostra. Nom du
nom. En avant.

V.
(„When the last penny is out.”)
Csend lett a szobában. Mert nem felelt
neki senki. S aztán hát énekeltünk.
Egyszóval: hogy is fejezzem én ki,
mi az? Hogy miből áll a boldogság,
mikor senki se tudja? Szórakozott
állapot, valószínűleg. Igen, minden
tévedés, s az eszünk csakis arra
való, hogy ezt észrevegyük. Mint
egy fiatalember2. Megálltam a szélben.
„Mért hajolsz rám, fekete felhő…”,
„ … a szívem csupa fájdalom érted”.
„Mi van, mi van az éjben annyi
titok, susognak a falevelek a messzi
határban.” (Ha az utolsó hatosnak
vége van, ne félj, ne félj, komám, ha
az utolsó hatosnak vége van, csak
szólj nekem, csak szólj nekem,
kopogj be nálunk, pajtikám…)
Talán a tüdőmet csodálja? Csak
úgy rezegtek énekemtől az ablakok.
Az énekemtől meg a vihartól. Mert
idebenn ordítoztam. S nagy csend
volt a fülemben, hogy máris
elbűvölve mosolygott. Elkövettük
ugyanis azt az ostobaságot, hogy
odafektette a forró kis arcát
az arcomhoz egészen. Milyen édes.

2 (Az arcod árnya a teológus
ingén / A szakállas szerelmet vall
a kocsmaasztalnál / fölött / alatt /
Az álmaimra én nem figyelek /
nem eleget / Valóságból elég /
valóságból elégtelen / Az ég)
(Az arca árny a teológia
mellén / Szakállas szerelem felest
iszik / majd kocsmaasztalra bukik
torzonborz feje / s álmot álmodik /
Nem figyel álmaira ám az én /
Az arc valóság / fény / az arc az ég)

Ölveti László felvétele

(Az arc az ing / az ing az én / ha ing
a teológia / az arc az én /
az istening / szerelmes feles egy
árnyálom kocsmaasztalán / álom
az árny / az én árnyára nem figyel
épp / csak les égre fel / álarc az arc)

Az Egyetemi Élet folyamatosan várja verseiteket, prózáitokat a szepszelet@gmail.com-ra vagy a szerkesztőség címére!
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Panelprogram
A Panelek című előadás premierje július 8-án volt látható
a Főépület DESZ-termében, azután augusztus 4-én, külső
helyszínen, a Debreceni Egyetemi Amfiteátrumban került
színre. Az előadások kapcsán Somogyi Tiborral beszélgettem, aki nemcsak megrendezte a Paneleket, de a szöveg
egy részét is ő írta, Tóth Ádám, illetve Szabó Imola mellett.
EÉ: – Honnan jött az ötlet, hogy létrehozzátok ezt az előadást?
– Elkezdtünk dolgozni a DESZ tréningjein olyan fiatalokkal,
akik játszani szerettek volna, mert előadtak már akár középiskolában, akár egyéb helyeken, és nem elégedtek meg azzal, hogy
csak tréningeken dolgozzanak. A tréning volt az első lépcsőfok,
a második pedig az Okuláré felolvasószínházi Projekt, amelyet
mindegyikük nagyon kedvelt. Konkretizálódott az igény egy közös előadás létrehozására, aztán három egyfelvonásos színrevitele
mellett döntöttünk.
EÉ: – Mit rejt az előadás címe, a Panelek?
– Kettős értelmezése van, ez az előadásban Kandírtól, a macskától
hangzik el. Vannak, akik a panelekben laknak, és vannak, akik a
panelekkel játszanak. Akik a panelekben laknak, átvitt értelemben
a saját gondolataikba vannak zárkózva, valamint bizonyos élethelyzetekbe vannak szorulva, és a másik embertípus, akik ezekkel az
élethelyzetekkel jól tudnak játszani.
EÉ: – Tudatos volt-e a mozgás-etűd beépítése a darabba mint a
szövegszínház kizárólagosságát megbontó elem?
– Igen, ugyanis abban a bizonyos jelenetben a két szereplő
egymás életének tükrei, így adta magát, hogy egy tükörjátékot
megjelenítsünk.
EÉ: – Mi a zene szerepe az előadásban?
– Összesen hat zene jelenik meg, pontosabban Ennio Morricone,
John Williams és Lloyd Webber, amelyek kihangsúlyoznak egy-egy
fontos jelenetet, illetve pillanatot.
EÉ: – Miért volt szükség a váltott szereposztásra?
– Nem így terveztem, ezt az élet hozta így, ugyanis megsérült az
egyik szereplő előadás előtt, így Bőr Hajnalka volt Marczin I. Bence
helyett a premieren a macska, aztán újra Bence, a közelgő ötödik
fesztiválunkon, a DESzTV-n, pedig újra Hajnalka lesz.
EÉ: – Mit gondolsz, miért érdekes ma a Panelek által megjelenített
téma?
– Nagyon sok ember van, aki elrejti a problémáit, magányos,
de a felszínen csak a jót és a boldogságot
mutatja. Különböző témákat hoz felszínre
a darab, többek között a bizalmatlanságot

2017. OKTÓBER

a hatóságokkal szemben, azt,
hogy a szomszédok háborúznak
egymással, illetve azt is, hogy sokan otthon, a saját a családjukban
sem találják meg a biztonságot.
A felszín alatti valóságot kapargattuk a darabban.
EÉ: – Tudomásom szerint vegyes fogadtatású volt az utolsó
jelenet, amelyben meghal egy
karakter. Mesélj erről!
– Szerettem volna egy
ébresztő jelenetet a darabba azok számára,
akik addig a pontig
esetleg csak a humort látták meg az
előadásban. Ahogy
az élettől is kapunk
pofonokat, úgy én is szerettem volna egy kellemetlen behatást adni,
mert ez a valósághoz hozzátartozik.
EÉ: – Magára ismerhet-e valaki a darabban?
– Elképzelhető. Nem állnak tőlünk távol a karakterek. Sokféle
emberrel találkozhatunk, például egy olyan gyermekkel, akivel
az anyja nem elégedett, mert sokkal nagyobb dolgokra szánta;
egy fiatal nővel, aki retteg attól, hogy egyedül marad, és sosem
lesz gyereke; vagy éppen egy fiatal párral, akik a kapcsolatuk
megőrzése érdekében szerepjátékokba menekülnek.
EÉ: – Mond-e értékítéletet a darab bizonyos embertípusok fölött?
– Nem akartunk értékítéletet mondani, igyekeztünk minden
karakter pozitív és negatív oldalát is megmutatni, megérthetővé
tenni. Nem hiszek abban, hogy valami vagy fekete vagy fehér.
Inkább csak tükröt szeretnénk mutatni, és a nézőkre bízzuk, hogy
mit gondolnak ezzel kapcsolatban.
EÉ: – Mik a jövőbeli tervek?
– Október 20-án, 16 órakor a Studio 111-ben lesz a következő
előadás, most erre készülünk, új díszletek bevonásával, a struktúra
átgondolásával, csak a szöveg fog biztosan maradni. Pontosan
még nem tudom, mi fog változni, de gondolkodom a hangok és
a fények felhasználásán, a szereplők közötti kontaktus erősítésén,
és hogy a darab külső és belső helyszínen egyaránt probléma
nélkül játszható legyen.
Szabó Bernadett
www.deszinhaz.hu
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Szeptember felavatták a Tiszatáj Közalapítvány Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetében található látogatóközpontjában a Tiszatáj Természet- és Vadgazdálkodási Kihelyezett
Tanszék réztábláját, amely a jövőbeni gyümölcsöző
együttműködés jelképe.
A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítványt
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata alapította 1995-ben. Célja
a Tisza-völgy és az Északi-középhegység térsége természeti értékeinek feltárása, megóvása és megismertetése.
Idén egyetemünkről eddig hat hallgató érkezett, hogy elméleti
tudását próbára tegye a gyakorlatban is. Fontosnak tartják ugyanis,
hogy ne csak az elméletben szerzett tudással rendelkezzenek a
diploma átvételekor, hanem olyan tapasztalat birtokában is legyenek már, melyeket csak az intézmény falain kívül sajátíthatnak el.
Dr. Komlósi István, a Debreceni Egyetem MezőgazdaságÉlelmiszertudományi-és Környezetgazdálkodási Kar dékánja a
táblaavatón elmondta:
– A Debreceni Egyetem kiemelt figyelmet fordít a kihelyezett
tanszéki rendszer működtetésére, melyek a gyakorlati képzés feltételeit bővítik, annak letéteményesei. Az agrárkar 19 kihelyezett
tanszékével áll kapcsolatban, melyek az agrárágazat szinte teljes
vertikumát lefedik. Élükön tudományos fokozattal rendelkezők
vagy tiszteletbeli oktatók állnak. A Közalapítvány szerteágazó tevékenysége több szak, a mezőgazdasági mérnök, természetvédelmi
mérnök, vadgazda mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök,
állattenyésztő mérnök hallgatóinak nyújt képzési lehetőséget.
Dr. Juhász Lajos, a Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék vezetője hozzátette:
– Tanszékünk két szakot irányít, a természetvédelmi- és a vadgazda mérnök szakok hallgatóit. A természetvédelmi képzésben
alap- és mesterszintű képzésben is szervezzük az oktatást. Mindkét
szakon nagyon fontos az elméleti képzés gyakorlati alapozása.
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A kihelyezett tanszék területén az ott dolgozó szakemberek
irányításával a hallgatók konkrét szakmai munkát végezhetnek,
ami alaposabban felkészítheti őket a diploma megszerzése után a
végzettségüknek megfelelő szakmai feladatok ellátására.
A fentiek mellett programszerű kutatásokra is lehetőséget
látunk a Közalapítvány által kezelt területeken, a tanszékünk
munkatársainak és hallgatók bevonásával.
Dr. Legány András,nyugalmazott főiskolai tanár, a Közalapítvány elnöke szerint:
– Már a Közalapítvány létrehozásakor az volt szándékunk, hogy
kialakítsunk egy olyan gazdaságot, amely a természettel harmóniában van és segíti a területeink természetvédelmi kezelését.
Mára már elértük ezt. Ezért nagy öröm számomra, hogy Közalapítványunk a DE Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási
Tanszék kihelyezett tanszéke lett, biztosítva ezzel a tanszék hallgatói számára a terepgyakorlatok lehetőségét, a doktoranduszok
számára a kutatást, amelyből mi is tanulhatunk, és az eredményeket a munkánk során felhasználhatjuk. Mondhatom ezt azért is,
mert a már nálunk gyakorlaton levő hallgatók nagy lelkesedéssel,
szaktudással és odaadással végezték itteni munkájukat.
Lenner Ádám, a Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere kiemelte:
– Közel egy éve merült fel az ötlet, hogy fogadjunk hallgatókat,
akik gyakorlati tudással bővíthetik tapasztalataikat. Fontosnak
tartom egy tudományos műhely létrehozását az oktatók és a
hallgatók bevonásával. Anno egyetemistaként számomra is sokat
jelentettek a DEHÖK Környezetvédelmi Bizottság vezetésével
szerzett tapasztalatok, melyeket a mai napig sikerrel kamatoztatok.
Nálunk nemcsak a természetvédelmiélőhely-kezelésbe, az agrárgazdaságba, szürkemarha tartásába nyerhetnek betekintést a diákok, hanem a pásztorkultúrába is, mely nemzetünk szerves része,
és megismerése minden magyar ember számára elengedhetetlen.
Az itt dolgozók fontos feladata óvni a környezetükben fellelhető
természeti értékeket, megőrizni őket a jövő generáció számára.
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Ez nem-kérdés
Hedy Lamarr, Maria Montessori, Emeline Pankhurst… Mi a
közös az említett nőkben? Mindhárman olyan rendkívüli történelmi személyiségek, akik addig férfiasnak hitt területen értek el
kiemelkedőt. Egy adott társadalom fejlettségéről, nyitottságáról,
kulturális identitásáról rendkívül sokat mond, hogyan vélekedik
a nemi szerepekről, egyenlőtlenségekről, és mit tesz a harmonikus
viszonyok gyakorlati megvalósításáért.
A Magyarországon végzett értékkutatások arra mutatnak rá,
hogy hazánkban erősen konzervatív nézetek uralják a nemekről
alkotott elképzeléseket. Az európai időmérleg-vizsgálatok szerint
a magyar nők töltik a legtöbb időt házimunkával és gyermekneveléssel. A nők átlagosan 28 órát töltenek házimunkával, a férfiak
11 órát hetente. Alulreprezentáltak a politikában, a gazdasági és
tudományos életben: a parlamenti képviselők csupán 11százaléka
nő, a miniszterek és a fővárosi polgármesterek között egyetlen
nő sincs, az akadémikusok között pedig mindössze 7 százalék
az arányuk.
A köznapi gondolkodásmódra továbbra is jellemző az „apa
mosdik, anya főz, együtt lenni jó” értékvilág, de a kortárs gyermekkönyvek képi illusztrációi, meséinek főszereplői, szövegei
is a tradicionális szerepek megerősítését szolgálják. Az egyenlő
munkáért egyenlő bér elve sem teljesül, hiszen a magyar nők
munkabére átlagosan 13 százalékkal marad el a férfiakétól.
A nemek közötti egyenlőtlenség problémájának feszültsége
korántsem oldódott fel a női választójog elnyerésével. Egy optimálisan funkcionáló társadalom a kölcsönösség és harmónia
igénye szerint működteti a nemek közötti viszonyok érzékeny
gépezetét.		
Baluja Petra

Olvasni Arany(t)! – Az olvasási
szokások átalakulása
A magyar irodalomtörténet egyik kiemelkedő személyisége
Arany János, akit ma – művei mellett – a legnagyobb szókincsű
magyar íróként is számon tartunk. Szókincsünk fejlesztésének
legegyszerűbb módja a könyvek olvasása. Sokan, sokféleképpen
olvasunk, nap mint nap. 21. századi társadalmunkban olvasási
szokásainkkal elsősorban az információs igényeinket elégítjük
ki; az Y generáció leginkább hírfórumokat böngész, míg az X
generációnál még megfigyelhető a nyomtatott sajtó dominánsabb
használata.
Olvasás szempontjából a tanulás is igen jelentős szerepet tölt be,
hiszen a különböző oktatási intézményekben a tudás megszerzésének ez a legelterjedtebb módja. A szabadidős célú könyvolvasás
meglehetősen háttérbe szorult, pedig néhány évtizeddel ezelőtt
még a legszámottevőbb tevékenység volt. A digitális forradalom
alapjaiban változtatta meg a szabadidő eltöltését, az olvasás esetében pedig az eszközhasználatot is alakította. Míg könyveket
egyre ritkábban veszünk a kezünkbe, addig a közösségi média
folyamatos jelenléte állandó „rejtett olvasásra” késztet minket.
Számokban még elgondolkodtatóbb mindez: egy felsőfokú
végzettséggel rendelkező felnőtt ember 1987-ben naponta 52
percet fordított olvasásra, 2010-re ez 33 percre csökkent, amiből
könyvolvasásra 1987-ben 23, 2010-ben mindösszesen 16 perc
jutott. Az adatok mögött leginkább a megváltozott gazdasági és
kulturális helyzet áll, de jelentős a könyvtárhasználat háttérbe
szorulása is, valamint a szocializáció során átadott kulturális
értékek módosulása.
Béres Zsuzsa

Felnőtté válni a gyermekvédelemben
A KSH adatai alapján Magyarországon 2011-ben 18 287 kiskorú élt gyermekvédelmi szakellátásban. Közel 40 százalékuk gyermekotthonban nevelkedik, míg a többség nevelőszülőknél él. A gyermekotthon speciális formájában, a lakásotthonban a családias
légkör biztosítás érdekében legfeljebb tizenkét gyermek élhet. A védelembe vett gyermekeket több szakember – köztük nevelők,
pedagógusok, pszichológusok – készíti fel az önálló életre. A lakásotthonokban élő fiatalok jövőképét alapvetően determinálja
a családtól való elszakadás traumája. Hazai kutatások igazolják, hogy a család nélkül nevelkedés olyan következményekkel jár a
fiatalok pszichés fejlődésében, melynek következtében jövőképük változékony, instabil, és irracionálisabb a családban nevelkedő
gyermekekénél. A családi közeg hiányában mind a munkavállalás, mind a családalapítás jövőképét sokszor a vér szerinti családdal
való szembenállás határozza meg. Debreceni lakásotthonokban végzett kutatásaim eredményei szerint akár tudatosan, akár kevésbé
tudatosan tervezik jövőjüket a fiatalok, annak megvalósítása a családi biztonság és a családi szocializációs minták hiányában bizonytalanságokkal terhelt feladat mindannyiuk számára. Életpályájuk alakulása során meghatározó mérföldkő a munkahelyszerzés
és a családalapítás, a lakhatás kérdése viszont anyagi erőforrások és családi támogatások hiányában kevésbé kiszámítható, ezért
nagy a kockázata annak, hogy felnőtté válva a hajléktalanellátásba kerülnek. A gyermekvédelem intézményrendszere a fiatalok
felnőtté válásának folyamatában komplex segítségnyújtásra törekszik, de az egyéni igényekre reagálás és a traumák hatásainak
kezelése differenciáltabb beavatkozásokat tenne szükségessé.
Zámbó Gabriella
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Horváth Gergely, az egy időben markáns arculatváltáson
átesett MR2 Petőfi Rádió emblematikus tagjaként évekig
vezette az esténként kihagyhatatlan Kultúrfitnesz című
műsort. Aztán beindult egy folyamat, mind az ő, mind az
adó életében, amely végül arra vezetett, hogy felrúgva
addigi életét, szabadúszóként érvényesüljön0 és hirdesse az általa megtalált igazságot. Többek között erről is
szól nyár elején megjelent könyve, a Jézus és a rock and
roll.

Sutba dobni
mindent?

Adott a helyzet, van egy ember, aki korának popkulturális alkotásain nevelkedett, filmeken és zenéken szocializálódott, ezek
határozták meg élete nagy részében indentitását. Vagyunk még így
ezzel egy páran, csak éppen kinek ez, kinek az jelenti az alapot, a
kályhát, ahonnan elindulva próbál eligazodni a való világ sokszor
hideg, rideg kulisszái között. A huszadik, s a most zajló huszonegyedik század a tökélyre fejlesztett szórakoztatás kora, naponta
vehetjük magunkhoz a mennyeinek épp nem nevezhető mannát
gondosan adagolt sorozatok, popdalok vagy kedvenc youtuberünk
friss feltöltései által.
Ez az ember – aki nyilván nem más, mint a fent említett mű
írója – látszólag semmiben nem különbözik egy átlagos értelmiségi attitűddel felruházott fiataltól. Keresi a helyét, megpróbál
rájönni, mi a dolga az életben, s magától értetődően szeretne
boldog lenni. Élete egyre inkább összefonódik a jobb híján kön�nyűzenének nevezhető műfajjal, rádiós szerkesztőként naponta
kap újabb és újabb impulzusokat. Ez rendben is van így, mi ezzel
a probléma? – kérdezhetnénk.
A szépen ívelő történet akkor kap gellert, amikor Horváth
Gergely keresztény hitre tér. Hogyan tovább? Pál apostol, akinek
levelekben megfogalmazott gondolatai a hívők számára máig
alapvetésnek számító megállapításokat tartalmaznak, egyenesen
utálatosnak minősít minden dolgot, amihez megtérése
előtt köze volt. A helyzetet nem könnyítik
meg a ma gyülekezetbe járó
emberek sem, sokuk számára
Jézus és a rock and roll között
egyenesen atavisztikus ellentét
feszül.
Hozzá kell tennünk, hogy sok
más országban „használják” már a
könnyebbnek minősített zenéket az
evangelizáció hatásos eszközeként.
Igazából már nálunk is beindult egy
folyamat elég korán, gondoljunk csak a
hatvanas évek végén bevezetett beatmisékre. (Az meg csak egy érdekes adalék,
hogy a manapság református körökben
elfogadott, pátosszal teli és valóban szép
orgonamuzsika sem volt mindig jellemző. Az
orgona mint barokk hangszer az 1800-as évek
közepéig ki volt tiltva a puritánságot hirdető
református templomokból.)

26 www.hallgato.com

Tehát mit tesz az ember, ha érzi, hite és munkája nem fér meg
egymással teljesen? Ez kétségtelenül kellemetlen felismerés, erről
(is) szól ez a könyv. A megtérőknek – erős leegyszerűsítéssel – két
típusa létezik. Az, aki egyik napról a másikra feladja korábbi életét,
és az, aki lassabban, bizonyos folyamatok, lelki épülés hatására
fokozatosan adja át teljesen magát Istennek. Horváth Gergely talán
inkább ez utóbbiak közé tartozik, s műve egyfajta bátorításként
szolgálhat azok számára, akik hezitálnak, vagy épp képtelenek
elhagyni végleg hétköznapi bálványaikat.
Anélkül, hogy a szerző ezzel kérkedni akarna, valami hatalmas
intellektuális fölény érződik a sorokból. Olvashatunk teológiai eszmefuttatásokat, melyek bizonyítják, hányféleképpen értelmezhetjük
az Igét. Hosszú oldalakon át folyik John Lennon God című dalának
kivesézése a hit szemüvegén keresztül. (Érdekes adalék egyébként,
hogy maga Lennon élénken érdeklődött a kereszténység iránt is,
sőt a hetvenes években állítólag egészen közel került a megtéréshez,
míg Yoko Ono vissza nem rángatta a családi tűzhely mellé.)
A szöveg annyira tömör, hogy érdemes lassan ízlelgetni, nem
habzsolni kell, hanem hagyni, hogy hasson. Kiviláglik belőle, hogy
mindenkinek egyéni, személyes megtérés-története van, ki-ki máshogy éli meg a Teremtőhöz való visszatérés revelációszámba menő
tényét. Érződik rajta, hogy szerzője mindent félretéve iramodott
neki a munkának, a lendület talán itt-ott kissé fésületlen stílust
eredményezett, mégis így kerek az egész. Nincs mellébeszélés, itt
nem léteznek külön utak, alternatív megoldások.
Sokan azt hiszik, Isten amolyan jóságos öreg bácsi, akinek a hozzá
fordulók minden kérését teljesítenie kell, akinek kötelessége zökkenőmentes életet biztosítani azoknak, akik ezt kérik tőle. Ez egyfajta
leegyszerűsített és torz istenkép, amit jól helyre rak a könyv egyik
számomra emlékezetes mondata: „Ha őszinte vagyok, bizonyos
értelemben sokkal keményebb lett az életem”.
Horváth Gergely: Jézus és a rock and roll
(Athenaeum Kiadó, 2017)
Nagy Imre
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„Nem könnyű
írónak lenni, de számomra
a legszebb út!”

Debrecenben járt Galgóczi Dóra a nyáron
megjelent Halló, itt a Mennyország! című
könyvének dedikálásán. Az írónőt eddigi
regényeiről, íróvá válásáról is kérdeztük.
EÉ: – Érdekesen alakult a pályád: a közszférában dolgoztál, utána újságíróként folytattad,
majd könyveket kezdtél el írni. Mesélj egy
kicsit az íróvá válásodról!
– Már gyerekkoromtól érdekelt az írás,
verseket, novellákat alkottam. Az összes
magyar tanárom arra biztatott, hogy ezen
a vonalon kell elindulnom, csak aztán
mindig visszatartott valami aggály ezzel
kapcsolatban, hogy az újságírás rögös
pálya – nem is beszélve a könyvírásról.
Így egy jóval földhöz ragadtabb dologba
kezdtem, és elvégeztem az Államigazgatási
Főiskolát, utána az Országos Egészségfejlesztési Intézetben dolgoztam hosszabb
ideig, ami szintén a szívügyem, hiszen
természetgyógyászként az egészséges
életmód mindig is érdekelt. Azért mindig
ott motoszkált bennem végig, hogy mégiscsak az írás lenne az én igazi utam. Ezért
a munkám mellett elvégeztem az újságírói
iskolát, sok magazinnak küldtem cikkeket.
Amikor jöttek a pozitív visszajelzések,
hogy írhatnék nekik folyamatosan, akkor
vettem egy mély levegőt, és egy évig csak az
újságírással foglalkoztam. Utána 2010-től
kezdődött a regényírás – ekkor jelet meg
az első könyvem.
EÉ: – Ez már a nyolcadik könyved, sokszereplősek a regényeid, novelláid. Főleg a nagy női,
és még inkább az általános emberi kérdések
mozgatják őket: párkapcsolat, vágy, érzelmek,
anyaság. Mennyi önéletrajzi motiváció van
az írásaidban?
2017. OKTÓBER

– Nem mondanám magam tipikus női
írónak, bár a Férfiak félálomban című
könyvem kifejezetten azért is született meg,
mert a Nő millió arca novelláskötetem után
sok olvasó mondta, hogy legyen egy tükörképe. Így mintegy kistestvére lett a Férfiak
félálomban. A legelső regényem, a Test a
lélek börtönében egyszereplős, de az utána
következők valóban több szálon futnak,
mindig olyan témákat igyekszem felvetni a
könyveimben, amelyek aktuálisan foglalkoztatják az embereket. Ilyen a Megszülethettél
volna című regényemben az anyaság témája:
valóban olyan rózsaszín felhő-e, vagy azért
sok aggály is felmerül, mielőtt valaki anyává
válik? Persze ott bujkálnak az emberi kapcsolatok útvesztői is. Egy kicsit életvezetési
könyvnek is mondják a kiadók az írásaimat,
ahol a történet egy keret, de végül is a mélyebb mondanivalója az, hogy mindenki
gondolja tovább a saját életére vonatkoztatva.
EÉ: – A Férfiak félálomban című regényedben
tizenhárom férfisors jelenik meg, hogy lehet
nőként tizenhárom férfi szerepébe bújni?
– Ezek természetesen nem csak személyes
tapasztalatokon alapszanak. Tömegközlekedéssel járok, aminek megvan az az
előnye, hogy úton-útfélen elkapok egy-egy
beszélgetésfoszlányt vagy egy kis jelenetet,
amiből tovább szőhetek akár egy novellát
vagy egy regényt.
EÉ: – Az új könyved, a Halló, itt a Mennyország! kapcsán hogyan tudnád meggyőzni
az embereket, hogy nyissák ki és olvassák el?
NÉZŐPONT

– Ez a regény éppen úgy egy földön járó
történet, mint az eddigi könyveim, a mai
emberek életéről szól. Annyiban különbözik talán, hogy ebben van egy kis varázslat,
egy isteni vonal – azonban korántsem vallásos jellegű könyv. Mindenki eldöntheti
magában, hogy hisz-e abban, hogy van egy
külső erő is, ami beavatkozik az életünkbe.
Sokszor találkoztam akár a saját életemben
is olyan véletlenekkel, amik csak látszólag
azok. Egy találkozás, vagy ha eljutunk egy
helyszínre és ott lehet, hogy az egész életünk
megváltozik, amit nem tudunk mással magyarázni, csak mintha valami külső erő is
mozgatná az eseményeket. Itt a főszereplő,
Benjámin életében történik egy ilyen apró
csoda, ő egy plázában dolgozik alkalmazottként, és egyszer csak a telefonvonalba
bekapcsolódik isten, aki a reklamáló vásárlók életéhez ad adalékokat, és kiderül,
ennek alapján hogyan változnak a sorsok.
EÉ: – Mit tudsz tanácsolni azoknak a fiataloknak, akik írók szeretnének lenni?
– Könnyűnek nem könnyű írónak lenni,
nagyon sokat kell olvasni, mert onnan
nagyon sok ihletet merít az ember, de nem
úgy, hogy lekoppintja a történetet, hanem
egyszerűen bele kell helyezkedni ebbe a
gondolatvilágba. Nekem is sokáig tartott
az idáig vezető út, nagyon sok kiadónak
küldtem el a kéziratokat. Végig bízni kell
abban, hogy elnyeri a tetszésüket. Írás
közben szerintem a legjobb motiváció úgy
elképzelni, hogy ezt már olvassák valakik,
és utána pedig egy-egy oldalas figyelemfelkeltő ismertetőt írni róla, mert általában a
kiadók annyira elfoglaltak, hogy egy teljes
regényt nem fognak azonnal elolvasni.
Kitartónak kell lenni, ha nem válaszolnak,
akkor harmadszorra is e-mailezni, és a végén, aki tehetséges, annak szerintem azért
sikerülhet.
EÉ: – Hogy tetszik Debrecen?
– Egyszer-kétszer jártam már itt, nagyon
megfogott, hogy egy átmenetet képez
Debrecen: nagyváros is, de mégsem olyan
idegesítően nyüzsgő, mint Budapest. Úgy
lehet itt sétálni, hogy lát az ember embereket, nincs elszigetelve, de mégis egyfajta
békét sugározz a város.
Ölveti László
EGYETEMI ÉLET
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Évszázadok óta a világ egyik legnagyobb üzlete a fegyverkereskedelem, természetesen ma sincs ez másképp.
Szalacsi Norbert összegzése a DE-ficit rovatban.

A legális és illegális
fegyverkereskedelem
A fegyverkereskedők nagy része végez egyszerre legális és illegális kereskedelmi tevékenységet; a legális fegyverkereskedelem évi
1,5 trillió dolláros üzlet. A globális kereskedelem háromnegyedét a
hat legnagyobb exportőr állítja elő, ők pedig csökkenő sorrendben
a következők: USA, Oroszország, Kína, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia. Az Egyesült Államok, mint legnagyobb
exportőr, jelenleg a globális piac 33%-át birtokolja, és legalább
száz országot lát el fegyverekkel. Amerika legjelentősebb vásárlói
Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emirátusok és Törökország.

alapján készült. Megmutatja, hogy ezen gépekből hány darab áll
rendelkezésére az egyes országoknak:
Ország
USA
Egyesült Királyság
Ausztrália
Törökország
Olaszország
Kanada

db
2,443
138
100
100
90
65

A világ legnagyobb fegyverimportőrei India, Dél-Korea, Pakisztán és Kína voltak (csökkenő sorrendben). A piac eloszlására
jellemző, hogy Kína és India 92 és 72 százalékban Oroszországtól,
Pakisztán és Dél-Korea 54 és 73 százalékban az USA-tól vásárolt
fegyvereket. Érdekes Kína szerepe, amely egészen 2008-ig a világ
legnagyobb fegyverfelvásárlója volt a teljes forgalom 11 százalékával. 2009-től azonban – a legújabb ötéves tervüknek megfelelően –
saját maguk kezdtek fegyvergyártásba. Gyártásukra jellemző, hogy
a nyugati csúcstechnológiát saját mérnökeik segítségével tovább
fejlesztik. Így csúsztak vissza négy év alatt a fegyverimportőrök
toplistáján az első helyről a negyedik helyre.
Európában katonai aktivitás egyedül Ukrajnában zajlik, az
utóbbi időben egyre erősödő intenzitással.
Fegyverek Afrikában
Oroszország a globális fegyverexport 25 százalékát adta. Az oroszok mintegy ötven országba szállítanak fegyvereket, de érdekes,
hogy az export kétharmada négy országba, Indiába, Vietnamba,
Kínába és Algériába megy. Ezen országok közül Vietnám fegyverkezése a legfigyelemreméltóbb, mivel a délkelet-ázsiai ország
700 százalékkal növelte fegyvervásárlását az előző évtized során.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) szerint
India a jövőben is jelentős importőr marad, mert nem volt képes
saját, sikeres hadiipart létrehozni.
A harmadik legnagyobb fegyverszállító Kína, amelyet Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság követ. Érdekes,
hogy bár az USA a legnagyobb exportőr, mégis ott van a legnagyobb vásárlók tízes listáján, csakúgy, mint például Kína. Vagyis
vannak olyan speciális fegyverzetek, amelyeket ezek az államok
nem gyártanak. Ilyen a világ legdrágább és egyik legfejlettebb
vadászgépe, az F35 Lighting II. Egyetlen gép ára kb. 20 milliárd
forintnak megfelelő dollár, és az USA több országgal közösen
fejleszti. Az első működő tesztgép 2015 utolsó negyedévében
készült el. A következő táblázat a legfrissebb, 2016-os adatok
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2012 és 2016 között olyan mértékűre nőtt a globális fegyverkereslet, amilyet a hidegháború óta nem látott a világ. A legfőbb
oka, hogy a Közel-Keleten és Ázsiában konfliktusövezetek alakultak ki. A Közel-Kelet ezen rövid időintervallum alatt 17-ről 29
százalékra növelte a részesedését, míg az ázsiai és óceániai térség
a világ fegyverexportjának 43 százalékát vásárolta fel, ezzel 7,7
százalékos növekedést mutatva az előző ötéves teljesítményükhöz
képest. Ugyanebben az időszakban Európa fegyverimportja 7
százalékkal csökkent, ezzel 11 százalékra mérséklődött. Afrikában
jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaságba irányul a legtöbb
illegális fegyvereladás. Kongó legfőbb fegyverellátói között van
Kína, Egyiptom, Franciaország, Dél-Afrika, Ukrajna és az USA.
A legális és illegális kereskedelem kéz a kézben jár. Az afrikai
fegyverek jó része legálisból lesz illegális. Kalasnyikovot például
harminc országban gyártanak a világon legálisan. A legtöbbet
Kínában, így aztán Kína a legfőbb afrikai beszállító. De hiába
szabályos minden, a fegyverek gyakran a feketepiacon kötnek
ki, Afrikában a rosszul fizetett katonák miatt vagy a szegényebb
államok eladják a más országok lázadóinak.

DEficit
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A jövő fegyverei
A most ismert egyik legpusztítóbb fegyver a kazettás bomba.
Ezekkel bármilyen arra alkalmas vadászgép vagy bombázó felszerelhető. A lényege, hogy a repülőről leválasztás után, de még
a levegőben apró bombákra hullik szét. Mivel a pusztítása több
tényező miatt is kontrollálhatatlan, ezért nemzetközi egyezmény
tiltja használatát, amely egyezményt több, nagyobb katonai erővel
bíró ország nem írta alá. A tilalom ellenére az elmúlt években több
mint száz pénzügyi intézmény fektetett olyan cégekbe, melyek
ezekkel a fegyverekkel foglalkoznak. Köztük bizonyítottan 74
amerikai, 29 kínai és 26 dél-koreai. Ez a három ország nem írta alá
a kazettás bombákat tiltó nemzetközi egyezményt. De húsz olyan
pénzintézet is fektetett be bombagyárakba, amelyek az egyezményt
aláíró országokban működnek: kanadai, francia, német, spanyol,
japán, svájci és brit pénzügyi befektetők is finanszírozzák a pusztító fegyverek gyártását és kereskedelmét.
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Végül egy elgondolkodtató képpel zárnám a cikkemet, amely
a fegyverkereskedelem trendvonalát mutatja 1965 és 2015 között
Szalacsi Norbert
DEX-Műhely

DEficit
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Díjazták egyetemünk kiváló sportolóit
Ezúttal 13 sportág 18 képviselője kapta meg az elismerést
a 2016/2017-es tanévben elért kimagasló eredményeiért.
A Debreceni Egyetem ebben
az évben is díjazta azokat a hallgatókat, akik az előző tanévben
rendezett hazai és nemzetközi
versenyeken kiemelkedő sportteljesítményt nyújtottak. A díjazottakat a Nagyerdei Stadionban
köszöntötték a Debreceni Egyetem napja, a yoUDay keretében
rendezett ünnepségen szeptember 27-én.
A Debreceni Egyetem Kiváló
Sportolója díját idén 18 hallgató
vehette át, a díjátadón beszédet
mondott Balogh László, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója, aki kiemelte, hogy a testedzésóra 1841-es hazai
bevezetése óta országunkban a sport és a tudomány hivatalosan is
összekapcsolódik. A DE meglátása szerint élen jár ebben, hiszen
nálunk a sport és a sporttudomány támogatása tudatos törekvés,
valamint a sportolóink ugyancsak példát mutatnak mindkét területen. Az egyetem sportösztöndíj-rendszerével, illetve mentorprogrammal segíti a sportolókat, hogy az élsportban elért eredmények
mellett a tanulmányaikban is hasonló sikereket érhessenek el.
– Debreceni diáknak lenni megtiszteltetés, és nagyon nagy rangot
is jelent, köszönhetően a DE-en folyó magas szintű oktatómunkának, az intézmény közösségépítő erejének. Ezek a diákok pedig
példaképek mindannyiunk számára, hogy kellő elszántsággal,
alázattal, akarattal és a célok pontos megfogalmazásával igenis
összeegyeztethető a tanulás és az élsport – mondta köszöntőjében
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.
Bács Zoltán kancellár beszédében kiemelte, hogy az egyetemen
2005-ben indult el az a sportfejlesztési program, amelynek keretein belül számos infrastrukturális fejlesztés történt az intézmény
campusain és azokon kívül. Hozzátette, ezek a fejlesztések semmit
sem érnének a sportolók nélkül, akik megtöltik élettel és eredményekkel a létesítményeket. A kancellár felhívta a figyelmet arra is,
hogy a kormány támogatásával a Debreceni Egyetem a Miskolci
Egyetemmel együtt pályázott a 2022-es Európai Egyetemi Játékok
szervezésére.
A 2016/2017-es tanévben a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon a egyetemistáink összesen 41 érmet, 17 arany-,
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10 ezüst- és 14 bronzérmet nyertek, valamint nagyon sok hallgató
végzett a legjobb tíz között. A DE-t hét sportoló képviselte a Tajpejben megrendezett 29. nyári Universiadén. A DEAC kosárlabdázói
pedig történetük legsikeresebb évét zárták azzal, hogy bekerültek
az NB I mezőnyébe.
A „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolói”
a 2016/17-es tanévben:
Berencsi Tímea gyógytornász szakos hallgató, karatéka
Bakosi Péter Béla műszaki menedzser szakos hallgató, atléta
Csiszár Henrietta sportszervező szakos hallgató, labdarúgó
Gonda Daniella Csilla anglisztika szakos hallgató, tollaslabdázó
Juhász Balázs informatika szakos hallgató, atléta
Kósa Tamás jogász szakos hallgató, kosárlabdázó
Kozák Luca kémia szakos hallgató, atléta
Kulcsár Dávid gépészmérnök szakos hallgató, erőemelő
Mihály Kata, a Kerpely Kálmán Doktori Iskola PhD-hallgatója,
párbajtőrvívó
Nagy Kornélia Kitti gyógytornász szakos hallgató, ökölvívó
Papp Márk sportszervező szakos hallgató, úszó
Patócs Richárd Mihály sportszervező szakos hallgató,
strandlabdarúgó
Rivasz-Tóth Norbert jogi szakképzésben részt vevő hallható,
atléta
Szentes-Bíró Tamás sportszervező szakos hallgató,
strandlabdarúgó
Szilágyi Réka igazságügyi igazgatás szakos hallgató, atléta
Szolnoki Imre műszaki menedzser szakos hallgató, birkózó
Szőllősi Panna orvostan hallgató, aerodance és sport aerobic
versenyző
Torma Lilla sportszervező szakos hallgató, futsaljátékos
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Sportegészségügyi kutatások
A sport- és egészséggazdaság területéhez kapcsolódó
ökonómiai alapkutatásokra nyert európai uniós forrásokat a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem,
valamint a Széchenyi István Egyetem konzorciuma.
A Nagyerdei Stadionban, a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, életmód- és terápiás központjában tartott tájékoztatón Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár sajtótájékoztatón bejelentette:
Magyarország kormánya ezzel
is támogatja a felsőoktatási intézmények együttműködését az
oktatás, a kutatás, a fejlesztés és
az innováció terén.
Hozzátette: a Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása
című pályázaton csaknem 941,5
millió forintot nyert a konzorcium, a programot három év alatt
kell megvalósítani.
A projekt célja a hazai kutatói
kapacitások kutatói hálózatba
történő összekapcsolása a sport-

és egészséggazdasági kutatásokban, fiatal kutatók bevonása a kutatási feladatokba, a kutatási eredmények széles körű nemzetközi
megismertetése, a hazai sport- és egészséggazdasági kutatások
terén nemzetközi kutatási hálózatokhoz való csatlakozás, valamint
nemzetközi kutatási programokban való részvétel előkészítése –
sorolta Szabó Tünde.
Szakály Zoltán, a Debreceni Egyetem professzora, a program
szakmai vezetője kiemelte: a program szakmai alapját az egyéni
egészségkép, az erre egyéni és társadalmi szinten ráépülő egészségmagatartás, illetve az ezt kiszolgáló egészséggazdaság adja.
Az egészséggazdaság magában foglalja a klasszikus egészségügyi
ellátórendszert, az alternatív medicinát, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök piacát. A szektor másik fő területét az aktív
testmozgás, a fitnesz, illetve a herbáriumok és az étrend-kiegészítők
fedik le, ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok. A projekt
az utóbbi csoportra fókuszál, hangsúlyosan kezelve az egészséges
életmód, a sport és a táplálkozás kapcsolódó területeit – magyarázta.
A projektben a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara,
Népegészségügyi Kara, Sporttudományi Koordinációs Intézete,
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, valamint
a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara
vesz részt.
Sajtóiroda/MTI

Multi-kulti sportnap az egyetemen
Több száz hallgató, tucatnyi oktató és dolgozó sportolt közösen az idei első Debreceni Egyetem által szervezett sportrendezvényén, a Nemzetközi Egyetemi Sportnapon.
Az össznépi sport dzsemborit második alkalommal hívta életre a Debreceni Egyetem
Sportirodája, amelyre ezúttal öt sportágban adhatták le nevezésüket a mozogni vágyók.
A legnagyobb tömeget természetesen ezúttal is a kispályás foci vonzotta, de aki
éppen kosárlabdázni, aerobicozni vagy éppen sakkozni akart, az is megtalálhatta a
számításait. Mi több, az Egyetemi Sporttelepen lévő Be Strong Kondiparkban még
az izomerejüket is próbáratehették a legbátrabbak.
A Debreceni Egyetem Sportirodája, a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség kezdeményezéséhez csatlakozott az egyetem Sporttudományi
Intézete is mely tevékeny részt vállalt az esemény
lebonyolításában.
A Nemzetközi Egyetemi Sportnappal a szervezők
célja a sportolás népszerűsítése, valamint a sportkapcsolatok ápolása volt a Debreceni Egyetemen tanulói,
hallgatói között.
Eredmények
B33 kosárlabda:
1. MonDeb
2. Snappen
3. Black Mamba
Sakk:
1. Balogh Dávid és Hercz Richárd Sándor
2. Cser István
3. Armin és NguyenCong Van
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BeStrong:
1. Rácz Miklós
2. Versényi Péter
3. Tóth Axel
Női különdíj: Bőr Hajnalka
Kispályás labdarúgás:
1. Strikaz
2. Sinter
3. Pars és Aragóza Ételbár
SPORT
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Csak a DEAC!
Nem a legsikeresebb kéthetén van
túl labdarúgó szakosztályunk, hiszen
mind az NB III-as DEAC, mind pedig
a megye I-ben szereplő DASE pont
nélkül maradt az elmúlt időszakban.
Üdítő kivétel Katona László megye
II-es alakulta, amely újabb két győzelmével továbbra is makulátlan mérleget tudhat maga mögött.
Remekül kezdte a szezont a Sáfár László
trenírozta NB III-as futballcsapat. A Keleti
csoport első öt fordulójában három győzelmet (Füzesgyarmat, Tiszafüred és Gyöngyös ellen) aratott, valamint egy döntetlent
(a Tállya KSE ellen) és egy vereséget (az
ESMTK otthonában) ért el. Ezt követően
azonban a nógrádiakkal meggyűlt a baja
labdarúgóinknak, hiszen a Dóczy József utcában 2:0 arányban tudott diadalmaskodni
a Salgótarján gárdája egy szabadrúgás-, valamint egy utolsó percben kontratámadásból
szerzett gólnak köszönhetően. Az ezt követő
héten a Balassagyarmat frissen felújított
katlanjában vizitáltak Csúri Bencéék, akik
először éppen az imént említett kapusunknak hála büntetőt hárítottak. Pár perc múlva
azonban ismét a tizenegyes pontra mutatott
a játékvezető, amely után már Nagy Olivér
nem hibázott, s előnyhöz juttatta a hazaiakat.
Az ex-újpesti ezt követően még egy góllal
vétette észre magát, majd a fordulás után
jobbhátvédünk, Nagy Zoltán a kiállítás
sorsára jutott. Tíz emberrel sem adta fel csapatunk, ám csak a szépítésre futotta erejéből,
így a találkozó 2-1-es hazai sikerrel zárult.
Nem sikerült Dér István DASE-jának
sem a pontszerzés a megye I-es pontvadá-

szat hatodik játéknapján, mikor itthon a
Derecske ellen szenvedett 3-2-es vereséget.
A találkozón a sérülésből felépült Szalóczi
Zoltán kétszer is egalizálni tudott, ám harmadjára is vezetést szereztek a vendégek,
amelyre már nem volt válasz a mieinktől.
Legutóbb a mindig dobogós helyekért harcoló Sárrétudvariban próbált pontot, pontokat szerezni alakulatunk, ám ez ezúttal nem
jött össze neki, hiszen a házigazdák 7-1-es
demoralizáló veréssel sújtották fiataljainkat.
6/6 a megye II. déli csoportjába szereplő
DEAC II. mérlege az idén, a Nádudvar ellen
9-0-ra győzött az egyetemi sporttelepen,
majd a Báránd elleni idegenbeli rangadót
is megnyerte 2-1-re Molnár Márton és Csák
Zsolt góljaival. Előbb említett futballistánk

egyébként hat, míg utóbbi már tizenkét
gólnál jár az idei kiírásban. A neheze azonban még csak most jön a Katona-legénység
számára, hiszen a jelenlegi második Nagyrábé, negyedik Püspökladány és harmadik
Komádi következik a meccsek sorában.
Felkészülten várhatja az NB I-es rajtot a
DEAC férfi futsalcsapata, erről az együttes
közösségi oldala kérdezte a gárda szakvezetőjét, Elek Gergőt: – Sokkal több az
NB I-ben a taktika, kevesebb a rohanás,
más a ritmusa, egyáltalán van ritmusa a
mérkőzéseknek. Jobban a védekezésen
van a hangsúly, a pontrúgások is nagyobb
figyelmet kapnak. Sokat dolgoztunk a
nyáron – becsületére legyen mondva a játékosoknak. De persze nagyon fontos lesz,
hogy mikorra sikerül beleszoknunk ebbe
az osztályba. Reméljük, ez minél hamarabb
megtörténik, s sok szép élményt szereznek
majd Varga Dánielék.
Csapataink soron következő
hazai mérkőzései:
NB III.: DEAC – Putnok FC,
október 14., 15:00
Megye I.: DASE – Hajdúhadházi FK,
október 15., 14:00
Megye II. dél: DEAC II. – Komádi SE,
október 14., 13:00
Férfi Futsal NB I.:
DEAC – MVFC Berettyóújfalu,
október 20.
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Megkezdte menetelését az NB I/b
Keleti csoportjában a DEAC férfi kézilabdacsapata, mely sok éves kihagyás
után juttatta vissza a cívisvárosi kézlabdázást a második vonalba. A tavalyi
NB II-es bajnoki címével kvalifikálta
magát a másodosztályba Szabó Csaba
alakulata, amely a magasabb kihívások
sikeres megvívása érdekében több új
játékossal is erősített a nyár folyamán.
A tavalyi sikercsapatból távozott
Torzsa Róbert, Hegedűs Gábor, Kőrizs
István, Katona Kristóf, Tóth Ádám,
Borsi Imre, Kiss Dávid, Vasas Tamás,
Mándi Róbert és Vitális István is, így
pótlásukra komoly erősítéseket eszközölt a Medgyessy Sándor és Bíró Imre
nevével is fémjelzett szakvezetés.

Másodosztályban kézilabdázóink
A távozókat a vezetőség elsősorban
hajdúsági kötődésű, többnyire a Debreceni Egyetemen tanuló kézilabdázókkal
próbálta pótolni. Ebben a szellemben
érkezett új játékosként Sugár Bence (Hajdúböszörményből), Veres Bence (NEKA-tól),
Szanyi Attila (Kisvárdáról) és Földi István (a
Debreceni Sportcentrumtól). Rajtuk kívül
további öt játékos érkezett még a feketefehérekhez, egyaránt a tavalyi NB I/B-s mezőnyből. Visszatért Debrecenbe Leiter Imre
és Pál Tamás Nyírbátorból, az „ősi rivális”
Nyíregyházától érkezett az Erdős Zoltán –
Illés Tamás duó, míg Tiszavasváriból Mezei
Lajos igazolt az egyetemi csapatba.
A jelentős átalakuláson áteső DEAC
július 24-én kezdte meg a felkészülést a
könnyűnek közel sem ígérkező másodosztályú küzdelmekre. A csapat első számú
célkitűzése egyértelműen a bennmaradás
kiharcolása lehet, ami még így sem tűnik
egyszerű feladatnak, hiszen a bajnokság
folyamatos átszervezése miatt a következő
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szezonban négy vagy akár öt kieső is lehet
a keleti csoportból.
A nyári felkészülés első hetében három
futóedzés szerepelt a programban, a második héttől kezdve azonban heti öt foglalkozást vezényelt Szabó Csaba vezetőedző.
A harmadik héttől a tréningek erőnléti
jellege megmaradt, ezzel párhuzamosan
azonban már előkerült a labda is. A csapat
összesen nyolc edzőmérkőzést játszott a
felkészülési időszakban, ezenfelül Ózdon
és Békésen részt vett felkészülési tornákon
is. A bajnokság előtti utolsó tesztmeccs
egy Magyar Kupa-összecsapás volt Ózdon,
ahol egy 15-10-es félidőt követően 26-20-as
vereséget szenvedtek.
Nem volt idő azonban a búslakodásra,
hiszen a korai kupabúcsú után már a bajnokság nyitófordulója következett hazai
pályán a Törökszentmiklósi KE ellen.
A találkozó kiegyenlített csatát hozott, s
ahogy a felkészülési mérkőzések zömén is,
kicsivel ugyan, de alulmaradtak a mieink.
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A találkozó 22-23-as vendég sikerrel zárult.
Ezt követően Algyőre utazott együttesünk,
ahol a jó erőkből álló helyi gárda 28-21-es
verést mért Bíró Ádámékra.
Legközelebb a Mol-Pick Szeged U20asait látják vendégül Szabó Csaba tanítványai, majd a megyei rivális Balmazújváros
otthonában vendégszerepelnek. Reméljük,
már Szegeden megtörik a kudarcsorozat,
s legényeink elkezdik a felzárkózást a középmezőnybe.
A DEAC 2017/2018-as kerete:
Kapusok: Mándi Norbert, Veres Bence
Irányítók/Átlövők: Erdős Zoltán, Bíró
Ádám, Pál Tamás, Mándi Krisztián, Mucza
Norbert, Borbély Endre, Mórucz Ádám,
Földi István, Szanyi Attila
Szélsők: Mindegász Csaba, Illés Tamás,
Mezei Lajos, Fülöp Gábor, Juhos Richárd,
Sugár Bence
Beállók: Dobos Balázs, Leiter Imre,
Hornyák Zoltán
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