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Kedves Nyári Egyetemi Hallgató!
Engedje meg, hogy a magam és a Debreceni Nyári Egyetem vezetősége és minden
munkatársa nevében szeretettel köszöntsem Önt Debrecenben, Magyarország egyik
legismertebb szellemi központjában. Hosszú története során ez a város többször is
bebizonyította, hogy a nemzetközi kapcsolatok mennyire fontosak a magyar kultúra
fennmaradása és életképessége szempontjából. A más városokkal fenntartott aktív
kapcsolatok mind a mai napig meghatározzák Debrecen polgárainak és az itt tanuló diákoknak Európához és
a tágabb értelemben vett világhoz való viszonyát. Ugyanakkor természetes igény az is, hogy megmutassuk
más országok képviselőinek mindazt, ami jellegzetesen magyar, amitől sajátos az a kultúra, amelyet a
„magyar” jelzővel azonosítanak. Ezért külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a következő néhány
hetet velünk tölti, és igyekszik minél jobban megtanulni magyarul és minél többet megtudni
Magyarországról és a magyar kultúráról.
Az elmúlt kilenc évtized alatt több ezer külföldi tanulta meg a nyelvünket, és került közelebb gazdag és
sokszínű kultúránkhoz. Munkatársaimmal és tanár kollégáimmal együtt szeretném, ha debreceni
tartózkodása alatt Ön is sok élménnyel gazdagodna, és idejét nemcsak hasznosan, de kellemesen is töltené
el. A programok összeállításánál ez volt a legfontosabb szempont: a hagyományos nyelvórák mellett ezért
ajánlunk népdaltanulást, táncházat, gasztronómiai különlegességeket, izgalmas vetélkedőket, hétvégi
kirándulásokat és különleges extra programokat.
Bízom abban, hogy a személyes élmények jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar nyelv és kultúra
minél alaposabb megismeréséhez, és az itt töltött kettő vagy négy hét arra fogja ösztönözni, hogy folytassa a
magyar nyelv tanulását, és minél gyakrabban látogasson el Magyarországra. Ehhez kívánok sok sikert és
kellemes időtöltést.
Érezze magát jól Debrecenben, és használja ki azt a szellemi sokszínűséget, amelyet a következő hetekben
kínálunk a Nyári Egyetem hallgatóinak!

Üdvözlettel:
Dr. Szaffkó Péter
igazgató
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Dear Summer School Student,

As Director of Debrecen Summer School, which has been operating for more than eight
decades now, let me welcome you on behalf of the management and staff of our institution in
Debrecen, one of the best-known intellectual centres in Hungary. During its long history this
city has often proved what an important role international relations play in the survival and
vitality of Hungarian culture. The active relationships with other cities have determined the
attitude of the citizens of, and students studying in, Debrecen up until the present day. At the same time, it
has been a natural demand to show the representatives of other countries everything that is typically
Hungarian and whatever makes our culture specifically “Hungarian.” This is why it is a pleasure and a
privilege for us to have you here in the forthcoming few weeks to learn the Hungarian language and to get
to know Hungary and Hungarian culture as best as you can.
During the course of the past nine decades, thousands of our students have acquired differing degrees of
knowledge or skill of using Hungarian and managed to get closer to our rich and colourful culture. On
behalf of DSS’ teaching and administrative staff, I wish you all the best during your stay with us in
Debrecen, and we sincerely hope that our summer course will prove not only to be beneficial but also truly
enjoyable for you.
We, the staff and teachers of DSS, would like you to have a useful as well as a pleasant stay in Debrecen.
When we put together the program, we had this purpose in mind: this is the reason why—in addition to the
traditional language classes—we offer you to learn songs, take part in dance-houses, taste gastronomical
specialties, show your skills and knowledge in exciting quizzes, join the week-end excursions and participate
in extra programs.
I do hope that your personal experiences will significantly contribute to a better understanding of
Hungarian language and culture, and that the two/four weeks you are spending in Debrecen will inspire you
to continue to learn Hungarian and visit Hungary as many times as you can. I wish you good luck and a
pleasant stay to achieve your goal.
Enjoy your stay in Debrecen and feel free to make use of the intellectual diversity to be offered to the
students of the Summer School during the forthcoming weeks.
Sincerely yours,
Dr. Péter Szaffkó
Director
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MODERN HUNGARY
Venue: Room 109
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KULTURÁLIS PROGRAMOK

CULTURAL PROGRAMS

Debreceni városnézés / Debrecen Sightseeing
A Debrecenbe érkező nyelvtanulók számára a két- és négyhetes kurzusok elején (július 19-én és
augusztus 1-jén) magyar és angol nyelven városnézést tervezünk, ami lehetőséget ad arra, hogy szakszerű és
nagy helyismerettel rendelkező idegenvezetők segítségével megismerkedjenek Magyarország második
legnagyobb városával, annak történelmi múltjával és mai jelentőségével.

We organize a sightseeing tour for the arriving students at the beginning of both the two week and
four week courses (on the 19 of July and on the 1 of August), which gives you the opportunity to get to
know the past and present of Hungary’s second largest city. Official and knowledgeable experts will provide
you with guidance both in Hungarian and in English.
Látogatás a zsidó negyedbe / Visiting the Jewish Quarter
Ugyancsak Debrecen jobb megismerését célozza a július 25-i és augusztus 8-i délutáni program,
amelynek során a résztvevők végigjárhatják a város zsidó negyedének legfontosabb helyszíneit. A múlt és a
jelen egyszerre elevenedik meg a séta alatt, ami igazán különleges élményt jelent.

The programs on 25 July and 8 of August have similar goals, where you can visit the most important
parts of the city’s Jewish Quarter. During these tours the present merges with the past, creating a unique
experience.

Gasztroest – társasjátékkal és diszkóval / Gastro Night – with board games and disco
Ha péntek este, akkor különleges szabadtéri vacsora a Galériánál! Az első és a harmadik héten a
gasztronómiai élmény mellett izgalmas társasjátékokkal igyekszünk érdekessé tenni ezt az estét, amely
diszkóval zárul.
If it is Friday night, it is a special open-air dinner at Galéria! On the first and third Friday night the
gastro experience will be complemented with exciting board games followed by disco music and dance.
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Folklór / Folklore
Kedd esténként a folklór kerül a középpontba. A tradicionális vacsora 18.30-kor kezdődik, melyet
népdalok és néptáncok tanulása követ. A kedd este minden héten egy tájegységet mutat be, így hallgatóink a
4 hét alatt megismerkedhetnek négy régió hagyományaival, belekóstolhatnak az ottani ételekbe,
megtanulhatják a magyar és a határon túli tájegységek dalait és táncait. Emellett minden alkalommal
találkozhatnak olyan kézművesekkel, akiknek a segítségével kipróbálhatják kézügyességüket, és
elkészíthetnek egy magyaros emléket, amit magukkal is vihetnek.

The focus on Tuesday nights is going to be on folklore. The traditional dinner will start at 18:30,
which will be followed by learning folk songs and dances. These nights will give you a deeper insight into
the traditions of four regions within and/or outside of Hungary. You can experience their gastronomy, learn
and understand their folk songs and try their folk dances during 4 weeks. In addition, the evening programs
will present crafts(wo)men who will help you try your manual skills and prepare some Hungarian souvenirs
that you can take home after the course.

Kalap-sapka parti – vacsorával és vetélkedővel / Hat & Cap Party
Az első két hét végén távozó hallgatók búcsúestéjén hagyományosan különleges programot
szervezünk. Idén az este témája a kalap és a sapka lesz: mai vagy múltbéli, komoly vagy vicces. Ezért arra
kérjük a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal valamilyen fejfedőt, hogy különleges hangulatot teremtsünk
a vacsorához és az azt követő mulatsághoz.
A nyelvtanulás elképzelhetetlen játék és vetélkedő nélkül. A nyári kurzusok hagyományait folytatva
2022-ben is megrendezzük a hallgatók körében népszerűvé vált csoportos vetélkedőt, amelyen kezdők és
haladók egyszerre mérhetik össze tudásukat.

We will be happy to offer a farewell party for our students who are leaving at the end of Week Two.
The theme of the evening program is hats and caps, modern or old-time, elegant or funny. We ask you to
bring a headpiece of your choice, thus creating a special atmosphere for dinner and dance afterwards.
Games and competitive quizzes constitute a profoundly important aspect of language learning.
Following the traditions of the summer courses, we continue to organize the popular quizz for mixed teams
of beginners and advanced learners to compete against one another.
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Könyvvásár - Book Sale
A Debreceni Nyári Egyetem július 20-án és augusztus 3-án könyvvásárt rendez 12:30 és 14:00 óra
között, ahol az intézmény számos kiegészítő tananyaga 30%-os kedvezménnyel lesz kapható a főépület
előterében.

Debrecen Summer School organizes a book sale from 12:30 to 14:00, on 20 July and 3 August in the
Main Building, where several supplementary teaching materials will be offered with a 30% discount.

Kirándulások / Excursions
A kirándulások részletes programját lásd a 11. oldalon.
For the detailed program please go to page 11.

EXTRA programok - EXTRA Programs
A szabadon választható, kiscsoportos programokat lásd a 12. és 13. oldalon.
For a description of the optional activities please go to pages 12. and 13.
Fogadóórák – Office Hours
Általános kérdések – Dr. Szaffkó Péter (DNyE igazgató)
KEDDEN

13:00 és 13:30 között a templomépület 1-es termében (T/1)

Szakmai kérdések – Dr. Dobi Edit (DNyE tanulmányi igazgató)
CSÜTÖRTÖKÖN

13:00 és 13:30 között a templomépület 1-es termében (T/1)

General Topics – Dr. Péter Szaffkó (DSS Director)
13:00 - 13:30 on TUESDAYS, Room T/1, Church Building
Language related questions – Dr. Edit Dobi (DSS Academic Director)
13:00 - 13:30 on WEDNESDAYS, Room T/1, Church Building
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KIRÁNDULÁSOK

EXCURSIONS

EGY KISVÁROS NAGY(SZERŰ) DOLGOKKAL: HAJDÚSZOBOSZLÓ
A SMALL TOWN OF GREAT THINGS: HAJDÚSZOBOSZLÓ
2022. július 23.
09.00
10.00
11.45
13.00
14.00
17.30

Indulás a Kémia Épület elől / Departure from the Chemistry Building
Látogatás Európa legnagyobb fürdőkomplexumába / Visiting the Largest Spa Complex of Europe
Látogatás a Géptárba / Visiting the Local Exhibition of Old-timer Cars and Agricultural Vehicles
Ebéd a Kemencés csárdában / Lunch at Kemencés Csárda
Strandolás a fürdőben vagy szabad program / Relaxation in the spa or a program of your choice
Indulás Debrecenbe / Departure to Debrecen

MAGYAR HAGYOMÁNYOK MODERN KÖNTÖSBEN: RHÉDEY KASTÉLY, ZSÁKA
HUNGARIAN TRADITIONS MODERNIZED: RHÉDEY CASTLE, ZSÁKA
2022. augusztus 6.
08.45 Indulás a Kémia Épület elől / Departure from the Chemistry Building
10.00 Érkezés Zsákára / Arriving at Zsáka
10.00–12.30 és/and 14.00–16.30 Programok / Programs:
- Állandó kiállítások megtekintése borkóstolóval /
Visiting the Temporary and Permanent Exhibitions and Wine Tasting
- Nomád Hagyományőrző Íjászati bemutató és az íjászat kipróbálása /
Traditional Nomadic Archery Show and Testing Your Archery Skills
- A Württemberg huszárezred történetének és katonai felszerelésének bemutatása/ The History of the
Württemberg Hussar Regiment, Military Equipment, Traditional Hussar Uniforms
- Mézeskalács-készítés – bemutató és workshop / Gingerbread Baking Display and Workshop
12.30–14.00 Ebéd / Lunch
18.00 Vacsora a Bella Costa Étteremben / Dinner at Bella Costa Restaurant
20.00 Indulás Debrecenbe / Departure to Debrecen
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EXTRA PROGRAMS

2022-ben ismét szabadon választható, kiscsoportos programokkal szeretnénk kedveskedni azoknak a
hallgatóknak, akik a magyar nyelv és kultúra egy-egy területét mélyebben szeretnék megismerni, illetve
különleges kulturális élményre vágynak. Ezekre az EXTRA programokra regisztrálni kell, és a résztvevőktől
csekély hozzájárulást kérünk.
We are happy to announce that we will offer again optional activities in 2022 for small-size classes of
students who would like to acquire a more profound knowledge of certain specific fields of Hungarian
language and culture or wish to take part in a unique cultural experience. Please note that preliminary
registration and a nominal financial contribution is kindly required for these EXTRA (-curricular) activities.
A résztvevők többféle típus közül választhatnak:
Participants may choose from different kinds of programs:
1. Nyelvi fejlesztő programok*
Language Development*
a. Fonetikai gyakorlatok A és B szinten/Phonetic Practice, Levels A and B
b. Szókincsfejlesztés A és B szinten/Vocabulary Building, Levels A and B
c. Beszédgyakorlat B és C szinten/Conversation Practice, Levels B and C
*A programok 45 percesek, 5 EUR/fő
*Each program is 45 minutes, 5 EUR/person

További részletek a 14. és 15. oldalon.
For further details go to pages 14. and 15.
2. A szerda és csütörtök esti társalgókat B2 és C szinten lévőknek ajánljuk*
A program pontos leírása csak magyar nyelven elérhető.
Wednesday and Thursday Night Lounges are recommended for levels B2 and C*
The detailed description of the programs are only available in Hungarian.
a. Nem csak népdalok (07.20. és 08.03.)
b. Magyarok – tegnap és ma (07.21.)
c. Híres magyar slágerek (07.27. és 08.10.)
d. Irodalmi beszélgetés (08.04.)
e. Debrecen és a debreceniek (07.28. és 08.11.)
*A programok 90 percesek, 10 EUR/fő
*Each program is 90 minutes, 10 EUR/person

További részletek a 16. oldalon.
For further details go to page 16.
3. Sport és kultúra*
Sports and Culture*
a. Esti városnézés/Sightseeing by Night (07.25. és 08.08.)
b. Biciklitúra/Bike Tour (07.24. és 08.07.)
c. Templomtúra/Tour of Debrecen Churches (07.30.)
További részletek a 17. és 18. oldalon.
For further details go to pages 17. and 18.
*A programok változó hosszúságúak, 10 EUR/fő
*The duration of these programs is varied, 10 EUR/person
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EXTRA PROGRAMS

NYELVI FEJLESZTŐ PROGRAMOK/LANGUAGE DEVELOPMENT
Fonetikai gyakorlatok – Phonetic Exercises
Időpontok – Dates:
2022. július 20. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. július 26. 16.00–16.45; 17.00–17.45

2022. augusztus 02. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. augusztus 09. 16.00–16.45; 17.00–17.45

A fonetika órák elsősorban a kezdőket segítik abban, hogy minél hamarabb tudjanak olyan kiejtéssel és
intonációval beszélni magyarul, amely segíti a sikeres kommunikációjukat. A változatos feladatok során a
résztvevők megismerkedhetnek a magyar nyelv egyedi jelenségeivel, mint a rövid és a hosszú magánhangzók
kiejtése, a hosszú mássalhangzók vagy az intonáció. Szavakat és mondatokat gyakorolunk, a játékos
feladatok, versek és mondókák pedig garantálják a jó hangulatot. Az órák nem épülnek egymásra, minden
alkalommal más-más tematika jelenik meg. A részvétel anyanyelvhez nem kötött, mivel általánosan
megjelenő problematikára koncentrálunk a gyakorlás során. A közvetítő nyelv az angol.

Classes in phonetics are beneficial mainly for beginner students to acquire the correct patterns of Hungarian
pronunciation and intonation that are essential for successful and meaningful communication. They will have
a chance to get extra practice in producing various sounds and sequences of sounds so that their articulation
processes become automatic. Classes will focus on areas such as short and long vowels, double/long
consonants, and intonation patterns. Fun activities will range from practicing words and sentences through
working on playful exercises and quizzes to learning nursery rhymes and short poems. Each of the classes
will focus on different phenomena discussed and practiced individually. Participation is not dependent on
mother tongue, while the language of classroom instruction is English.

Szókincsfejlesztés – Vocabulary Building
Időpontok – Dates:
2022. július 21. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. július 28. 16.00–16.45; 17.00–17.45

2022. augusztus 04. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. augusztus 11. 16.00–16.45; 17.00–17.45

Ezeket az órákat középhaladó diákjainknak ajánljuk, akik könnyed, szórakoztató formában szeretnék
fejleszteni szókincsüket. A részvevők alkalmanként egy kulcsszóból kiindulva (pl. testrészek, színek,
anyagok stb.) változatos feladatokkal és szemléltető anyaggal ismételhetik, rendszerezhetik és bővíthetik
tudásukat. A szócsaládok (képzős alakok, szóösszetételek) feltérképezése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
szómezőkre (szinonimák, antonímák stb.) és a szóasszociációs hálózatokra is. Az órák nem épülnek
egymásra.
These classes are ideal for pre-intermediate students who would like to take advantage of a casual and fun
format to develop their vocabulary. Each class will take a key word or concept (e.g. body parts, colors, or
materials) and make use of a variety of activities and visuals to systematize and expand students’ knowledge.
In addition to “word families” (derivatives and compounds), focus will also be placed on vocabulary fields
(synonyms and antonyms) as well as association networks. The individual classes will not build on previously
discussed material.
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Beszédgyakorlat – Conversation Practice
Időpontok – Dates:
2022. július 22. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. augusztus 03. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. július 27. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. augusztus 05. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. július 29. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. augusztus 10. 16.00–16.45; 17.00–17.45
2022. augusztus 12. 16.00–16.45; 17.00–17.45
A beszédgyakorlat keretében előre megadott témáról zajlik beszélgetés a nyelvtanulók által ismert kérdéssor
mentén. A gyakorlás célja az, hogy fejlődjön a nyelvtanulók szövegértési és beszédkompetenciája a szóbeli
kommunikációban. A tanár moderálja a nyelvtanulók megszólalásait, segíti spontán, illetve részben
szabályozott megnyilvánulásaikat. Pusztán az olyan nyelvhelyességi hibákat javítja, amelyek gátolják az
eredményes kommunikációt. A beszédgyakorlatot a B1, a B2 és a C1 szinten tanuló résztvevőknek ajánljuk.

During conversation practice students will talk about predetermined topics, based on a set of questions. The
aim of the practice is to help develop the students’ listening comprehension and speech competence in verbal
communication. The teacher will aid the students during their spontaneous and partially regulated
conversations, correcting only grammatical errors that hinder successful communication. Conversation
practice classes are ideal for students at levels B1, B2, and C1.
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SZERDA ÉS CSÜTÖRTÖK ESTI TÁRSALGÓK
WEDNESDAY AND THURSDAY NIGHT LOUNGES
Nem csak népdalok

Időpontok – Dates:
2022. július 20. 19.30–21.00
2022. augusztus 03. 19.30–21.00
A Nem csak népdalok és gyerekdalok című programot azoknak a nyelvtanulóknak ajánljuk, akik szívesen
beszélgetnének arról, hogy mit gondolnak a magyar népdalokról, gyerekdalokról (mondókákról,
nyelvtörőkről, találós kérdésekről és palindrómákról), illetve szívesen megismerkednének a róluk írt
tematikus gyakorlókönyvekkel, valamint gyakorolnák őket kötetlen formában a hozzájuk kapcsolódó
gyakorlatok segítségével.
Magyarok – tegnap és ma
Időpontok – Dates:
2022. július 21. 19.30–21.00
A Magyarok – tegnap és ma című programot azoknak a felső és anyanyelvi szintű nyelvtanulóknak ajánljuk,
akik szívesen beszélgetnének arról, hogy mit tudunk a magyarok múltbéli és jelenkori eredményeiről,
tulajdonságairól, mik a magyar kultúra legismertebb sajátosságai, hogyan látják a magyarokat és
Magyarországot a külföldiek és a külföldön élő magyarok, milyen előítéletek és sztereotípiák működnek,
mire lehetünk büszkék, és mit lehetne másképp csinálnunk.
Híres magyar slágerek
Időpont – Date:
2022. július 27. 19.30–21.00
2022. augusztus 10. 19.30–21.00
A Híres magyar slágerek programot azoknak a felső szintű és másodgenerációs nyelvtanulóknak ajánljuk,
akik szeretnék megismerni a magyar könnyűzenei élet, rock- és popkultúra legendás előadóit, együtteseit
(Illés, Omega, Republic, Edda stb.) és dalaikat. A résztvevők az 1960-as évektől napjainkig terjedő
korszakból hallgathatnak meg olyan számokat, melyek mind a dallamvilágukat, mind pedig a szövegüket
tekintve a magyar kultúra szerves részévé váltak.
Irodalmi beszélgetések
Időpont – Date:
2022. augusztus 04. 19.30–21.00
A programot azoknak a felső és anyanyelvi szintű nyelvtanulóknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni
a magyar klasszikus irodalom jelentősebb alkotóival, szövegeivel. A résztvevők régebbi és kortárs műveken
keresztül, kötetlen beszélgetés formájában kaphatnak betekintést a magyar kultúra néhány érdekes fejezetébe.
Ez a szókincsfejlesztéshez és a magyar irodalmi kánon megismeréséhez egyaránt jó alkalom.
Debrecen és a debreceniek
Időpontok – Dates:
2022. július 28. 19.30–21.00
2022. augusztus 11. 19.30–21.00
A Debrecen és a debreceniek című társalgót azoknak a felső és anyanyelvi szintű nyelvtanulóknak ajánljuk,
akik a magyar kultúrán belül szívesen hallanának többet a debreceni kultúráról. A társalgások során érintjük
majd Debrecen természeti adottságait, történelmének fontosabb mozzanatait, intézményeit, valamint a
hétköznapok kultúráját (étkezés, közlekedés, szabadidő) és a művészeteket.
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EXTRA PROGRAMS

SPORT ÉS KULTÚRA
SPORTS AND CULTURE
Esti városnézés – Sightseeing by Night

Időpontok – Dates:
2022. július 25. 20.30–22.00
2022. augusztus 08. 20.30–22.00
A túra útvonala – Route of the tour:
Főtér – Kereskedőházak – Csokonai Színház
Kistemplom – Régi Posta Étterem és Fogadó

–

A városnézés Debrecen legrégebbi épületében, a Régi Posta Étteremben zárul egy pohár sör vagy üdítő
elfogyasztásával. Az indulási helyszín villamossal (1-es villamos) érhető el, amihez vonaljegyet kell
vásárolni.
The tour ends in the oldest building of Debrecen, Régi Posta Restaurant, with a treat of a glass of beer or soft
drink. Please note that the starting point of the tour can be reached by tram (Tram 1) for which you must
purchase a ticket.

Templomtúra – Vallási sokszínűség
Church Tour – Diversity in Religion
Időpont – Date:
2022. július 30. 16.00–18.30
A templomlátogatások során megismerhetjük Debrecen vallási sokszínűségét és templomépítészetünk
jellegzetességeit. Láthatjuk azt is, hogy modern világunk mennyire elszakad a hagyományoktól. Mindegyik
templom más-más módon dolgozza fel a hit világát, ami nem annyira a közösség, mint inkább az építész
egyéniségének megnyilvánulása. Az indulási helyszín villamossal (1-es villamos) érhető el, amihez
vonaljegyet kell vásárolni.
During the tour of the churches you can learn about the religious diversity of Debrecen as well as the
architectural characteristics in Hungary. You will also see the growing gap between the modern world and
traditions. Every church represents the concept and world of faith in a different and unique way, which
represents the personality of the architect rather than the community. Please note that the starting point of
the tour can be reached by tram (Tram 1) for which you must purchase a ticket.
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Biciklitúra – Bike Tour
Időpontok – Dates:
2022. július 24. 16.00–18.30
2022. augusztus 07. 17.00–18.30

2022. július 24. 16.00
Zeleméri templomrom – Church Ruins of
Zelemér

2022. augusztus 07. 17.00
Debrecen – Pallag
Túra hossza: 8 km (oda-vissza: 16 km)
Length of route: 8 km (total: 16 km)
Nehézsége – Level of difficulty: könnyű – easy.

Túra hossza: 13,5 km (oda-vissza: 27 km)
Length of route: 13,5 km (total: 27 km)
Nehézsége – Level of difficulty: könnyű – easy.

A túra a Debrecen szomszédságában fekvő Pallagra
vezet, vadregényes erdei utakon keresztül. A
résztvevők Pallagon, a DNyE igazgatójának a házában
pihenőt tartanak, és egy fagylalt elfogyasztása után
mennek vissza Debrecenbe. Az indulási helyszín
busszal (22-es busz) érhető el, amihez jegyet kell
vásárolni.

A biciklitúra a zeleméri templomromhoz vezet,
amely ma a környék egyetlen igazán régi és
értékes építészeti műemléke. Az indulási helyszín
busszal (22-es busz) érhető el, amihez jegyet kell
vásárolni.
The destination of the bike tour is Zelemér, with
some unique and genuine church ruins nearby.
Please note that the starting point of the tour can
be reached by bus (bus 22) for which you must
purchase a ticket.

The tour destination is a small village in the
neighborhood of Debrececen along a scenic route.
Participants will have a short rest at the DSS
Director’s house where they will be offered an icecream or some refreshment. Then the group will ride
back to Debrecen. Please note that the starting point
of the tour can be reached by bus (bus 22) for which
you must purchase a ticket.
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FONTOS TUDNIVALÓK
A Debreceni Nyári Egyetem elérhetőségei:
Debreceni Nyári Egyetem, 4032. Debrecen, Egyetem tér 2.
Telefon: (+36-52) 532-594, Fax: (+36-52) 532-595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Internet: nyariegyetem.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nyariegyetem/
Nyitva tartás:
- a Nyári Egyetem irodája: hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30-ig, az Egyetemi Templomban
- a Nyári Egyetem recepciója: hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig, a Főépület előcsarnokában
WIFI elérhetőség: a Debreceni Egyetem Főépületében és a Galéria Kávézóban
Felhasználónév (SSID): SUMMER
Jelszó: Unideb2022

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nyári egyetemi igazolványát tartsa magánál!
Az étkezési jegyek csak az igazolvánnyal együtt érvényesek.

Résztvevőink a részvételi díjat a Nyári Egyetem irodájában fizethetik be szerda 14.00 óráig.
A kirándulásokra minden kedden 13.00-tól szerdán 14.00-ig lehet feliratkozni a recepción.
Étkezési időpontok:
reggeli: hétfőtől péntekig: 7.30–8.30 Nagyerdei Étterem
szombat: 7.30–9.00 Nagyerdei Étterem
vasárnap: 8.30–10.00 Nagyerdei Étterem
ebéd: hétfőtől péntekig: 13.00–14.00 Nagyerdei Étterem
szombaton és vasárnap: Campus Bistro (Nyitva tartás: 10.00–19.00)
vacsora: hétfőtől péntekig: 18.30–19.30 Nagyerdei Étterem
szombaton és vasárnap: Campus Bistro (Nyitva tartás: 10.00–19.00)

A hallgatók értéktárgyaiért a Nyári Egyetem vezetősége nem vállal felelősséget.

A Nyári Egyetem vezetősége
kizárólag a programfüzetben szereplő saját rendezvényeiért vállal felelősséget!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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IMPORTANT INFORMATION
Contact details of Debrecen Summer School:
Debreceni Nyári Egyetem, 4032, Debrecen, Egyetem tér 2.
Phone: (+36-52) 532-594, Fax: (+36-52) 532-595
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu
Internet: nyariegyetem.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nyariegyetem/
Opening hours:
- Summer School office: from Monday to Friday from 8:30 to 16:30 in the University Church
- Summer School reception: from Monday to Friday from 8:30 to 16:00 in the Main Building
WIFI access is provided in the Main Building and in Galéria Café with:
SSID: SUMMER
Password: Unideb2022
You are kindly requested to carry your Summer School identity card at all times.
Meal tickets are valid only together with your ID card.
Summer School fees are to be paid at the Summer School office until 2:00 pm, Wednesday.
You can sign up for the excursions at the reception from 1:00 pm on Tuesday to 2:00 pm on Wednesday.

Meals are served at the following times and locations:
Breakfast: from Monday to Friday: 7:30–8:30 Nagyerdei Étterem
on Saturday: 7:30–9:00 Nagyerdei Étterem
on Sunday: 8:30–10:00 Nagyerdei Étterem
Lunch: from Monday to Friday: 13:00–14:00 Nagyerdei Étterem
on Saturday and Sunday: Campus Bistro (Open between 10:00–19:00)
Dinner: from Monday to Friday: 18:30–19:30 Nagyerdei Étterem
on Saturday and Sunday: Campus Bistro (Open between 10:00–19:00)

The management of the Summer School cannot take responsibility for your valuables.

The Summer School management
assumes responsibility exclusively for its own programs detailed above.
We reserve the right to change the programs.
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A DEBRECENI NYÁRI EGYETEM MUNKATÁRSAI

STAFF

Dr. Szaffkó Péter
igazgató
Director

Dr. Dobi Edit

Helmeczi Boglárka

tanulmányi igazgató

irodavezető,
gazdasági menedzser

Academic Director
Office Manager,
Financial Manager

Horváth Rebeka

Katona Hajnalka

oktatási,
értékesítési
és
minőségbiztosítási
referens
az
Idegen Nyelvi Tagozat koordinátora

oktatási referens, a Magyar Nyelvi
Tagozat koordinátora
Educational Officer, Coordinator,
Hungarian Language Section

Educational, Sales and Quality
Officer, Coordinator, Foreign
Language Section

SZERVEZŐDIÁKOK

Botos Dorina

Nagy Lívia

STUDENT HELPERS

Botos Noémi

Nagy Sára

Egyed Tamás

Magyar Boglárka
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Kálmán Anita

Lente Réka

Simon Dominika

Vass Viktória

TÉRKÉP

MAP

KLK III. Kollégium
Dormitory Registration

KLK III. Kollégium
Dormitory
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ÖSZTÖNDÍJAK

SCHOLARSHIPS

A Debreceni Nyári Egyetemre érkezők közül sokan ösztöndíj segítségével tanulhatják a
magyar nyelvet. Különleges köszönet illeti az alábbi intézmények és cégek vezetőit támogatásukért:
A number of participants come to Debrecen Summer School to study Hungarian by way of
support from various scholarship programs. Special thanks goes to the generous support of the
following institutions and companies to offer grants to foreign students:
-

Cleveland Hungarian Development Panel
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
Debreceni Egyetem rektora
Debreceni Egyetem BTK dékánja
HUNÉP KLK Hotel Zrt.
Tempus Közalapítvány
Tiszántúli Református Egyházkerület
Tiszta Formák Alapítvány

Egy hallgató részvételét támogatja a Debreceni Nyári Egyetem egykori igazgatójára emlékező Némedi
Lajos ösztöndíj.
Két családtag részvételét támogatja az oktatási díj elengedésével a Debreceni Nyári Egyetem egykori
tanárára és volt igazgatójára emlékező Lieli Pál Családi ösztöndíj.
One participant is supported by the Némedi Lajos Scholarship founded by DSS to commemorate the
outstanding achievements of its former director.
Two family members are supported by the Lieli Pál Family Scholarship founded by DSS to
commemorate the outstanding achievements of its teacher and director. The scholarship covers the
tition fees of the two awardees.
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