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1, Kerpely Kálmán Szakkollégium tagfelvétel (2017. szeptember 19.)
Az idei felvételi meghallgatásra a félév elején, szeptember 19-én 14 órakor került sor,
hogy az újonnan felvett hallgatók, már minél előbb részt tudjanak venni közös
programjainkon. A vezetőség a meghallgatások után összeült és döntést hozott, így
szakkollégiumunk újabb tehetséges hallgatókat szerzett, akik egyetemi tanulmányaik mellett
még jobban bele szeretnének merülni a tudomány világába és a kutatás rejtelmeibe.

2, Közös főzés (2017. szeptember 20.)
A közös főzésre a szokott helyen egy borongós szeptemberi délutánon került sor. A
Torma Béla Szakkollégium tagjaival együtt készítettünk slambucot és marha pörköltet. Az
esemény remek lehetőséget nyújtott az újonnan felvett hallgatók és a társ szakkollégium
tagjainak megismerésére.
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3, OMÉK (2017. szeptember 21.)
OMÉK elsődleges célja az volt, hogy bemutassa a hallgatóknak hogy milyen a fejlett,
hatékony, környezettudatos vállalkozásokra és a családi gazdaságokra épülő mezőgazdaság
értéke és eredménye. A termelők kistájak szerint vonultak fel, ezáltal megismerhettük az adott
tájak (Őrség, Nyírség, Szigetköz stb.) jellemző termékeit, ízeit, gasztronómiáját.
A Pavilon:

mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások kínálatának szakmai

megjelenése, a nemzetközi partnerek standjai, a Földművelésügyi Minisztérium és
háttérintézményeinek standjai
D

pavilon:

kiemelt

kertészeti bemutató
G

pavilon:

kistermelők

kistájak,

és

medence

Kárpátkincseinek

bemutatása,

biosziget

és

biopiac megjelenése, Civil tér
B pavilon: állattenyésztés
(állattartó

és

állatbemutató

programok)
Kincsem

Park:

állattenyésztés

és

állattenyésztési programok
Szabad

terület:

gépek,

állatok (őshonos udvar)
F pavilon: megnyitó
Passzázs: élelmiszer és
vendéglátás
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4, Bemutatkozó est (2017. október 3.)
Szakkollégiumunk új vezetőséggel kezdte meg az idei félévet, melynek bemutatkozására
október 3-án került sor. A vezetőségi tagok bemutatkozása után, minden résztvevő
hallgatónak lehetősége nyílt magáról és kutatási témájáról rövid ismertetést adni.

5, GTK a karom (2017. október 10.)
A Kerpely Kálmán Szakkollégium képviselte magát a 2017. október 10-én tartott
Debreceni Egyetem GTK karának rendezvényén. Az érdeklődő hallgatókat a Kazánház baráti
hangulatában különböző játékos feladványokkal vártuk és tájékoztatást nyújtottunk a
szakkollégium tevékenységéről.

6, Nagykereki – tanulmányi út (2017. október 12)
Tanulmányi út keretében a Szakkollégium tagjainak lehetősége volt megtekinteni egy
hagyományos, fóliasátras termesztési technológiával működő gazdaságot. A gazdaság
Nagykereki térségében található, ami Hajdú-Bihar megye déli részén fekszik, közel a román
határhoz.
A fóliasátrak saját készítésűek, amivel jelentősen csökkentették a beruházás költségét. A
gazdaság fóliasátor alatti termőterülete körülbelül egy ha. A gazdaság által termesztett
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zöldségfajok közül októberben a fejes káposztát volt alkalmunk megtekinteni, ezen kívül
frissen értékesíthető zöldségfajokat termesztenek (pl.: paprika).
Lehetősége

van

tápoldat

kijuttatására,

amit

csepegtetőberendezéssel

tudnak

kivitelezni. A termesztést előnevelt
palántákkal kezdték pár éve, de a
folyamatos

tapasztalatoknak

szakértelmeknek
gazdaság

és

köszönhetően

vezetői

saját

a

maguknak

tudják neveli a palántákat, ezzel
szintén

csökkenteni

tudták

a

kiadásaikat. A megtermelt árut frissen
értékesítik, az értékesítés távolabbi
piacokon

is

történhet,

de

előre

leszerződött partnerséget is sikerült
kialakítani

nagyobb

résztvevőkkel.

A

piaci

piaci
árak

változásaihoz sikerült alkalmazkodni.
A

hallgatóknak

remek

lehetőségük volt, egy olyan gazdaságot megtekinteni, ami saját erőből küzdötte fel magát egy
sikeres, jól működő, önálló gazdasággá.

7, DAB Székház – Magyar Tudomány Ünnepe (2017. november 14)
2017. november 14-én 14:00 órakor a HajdúBihar

Megyei

Tudományos

Ismeretterjesztő

Társulat és a Debreceni Akadémiai Bizottság
meghívásából

részt

vehettünk

a

„Magyar

Tudomány ünnepe” című előadáson a Debreceni
Akadémiai

Bizottság

Székházában.

Az

ünnepséget Dr. Kátai János professzor (a HajdúBihar megyei TIT elnöke) nyitotta meg. Előadást
tartott Dr. Hámori József professzor, akadémikus,
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agykutató, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke „Zene és kreativitás” címmel.

8, TDK felkészítő (2017. november 14)
A Tormay Béla Szakkollégiummal együtt TDK felkészítő előadáson vehettünk részt. A
két szakkollégium Tudományos Diákköri Konferenciára készülő hallgatói, gyakorlásképpen
bemutathatták

kutatásaikat.

Hallhattunk

növénytudomány,

élelmiszertudomány

és

gazdaságtudomány területen végzett eredményekről is. Színvonalas és egyben érdekes
előadásokat láthattunk.

9, CLIMATE-KIC (2017. november 15.)
Alkalmunk volt Almási Angéla Climate-KIC klímaváltozás hatásai című előadását
meghallgatni, aki az EU innovációs központján belül mutatta be a Climate-KIC szervezet
működését. Az ismertető előadás
után

a

jelenlévő

oktatók

és

hallgatók, egy interaktív csoportos
beszélgetésben vehették rész. A
Climate-KIC

egyik

megszületett

ötleteket,

például,
erdősítés,

versenyén

„Mezőgazdaság

mint
és

Balaton-hajózási

kereskedelem” közös megbeszélés
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útján értékelték, majd meglátásukat megosztották a hallgatósággal. A közös beszélgetés
során bárki felszólalhatott, elmondhatta véleményét.

10, DExpo (2017. november
22-23.)
A

Debreceni

legnagyobb

Egyetem
beiskolázási

rendezvénye a 2006 óta kerülő
megrendezésre. Kiváló lehetőséget
biztosít, hogy a hallgatók már most
megismerhessék

a

szakkollégiumokat. A középiskolás
diákokat

színes

előadásokkal,
számtalan

programokkal,

kari
a

standokkal,

továbbtanuláshoz

nélkülözhetetlen

információval

vártuk. A rendezvény célja, hogy a
leendő

hallgatók

bepillantást

nyerjenek az egyetem életébe, és
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részt vegyenek pár tanórán, gyakorlaton. Fontos feladat, hogy már most sikerüljön
megtapasztalni az egyetemi hangulatot, és feltérképezzék a campusokat. A diákok mellett a
szülők is megtalálják a speciálisan nekik kialakított programokkal.

11, Karácsonyi kézműves foglalkozás
(2017. december 6. és december 13.)
Idén a karácsonyi foglalkozásunk, melyet a
társ szakkollégiummal közösen rendeztünk két
napon lett megtartva. Első alkalmunkon a MÉK
főépületében felállított fenyőt öltöztettük ünnepi
díszekbe és az ehhez szükséges dekorációkat
készítettük el saját kezűleg. A következő héten
mézeskalácsokat sütöttünk, ahol a hallgatók
megismerkedhettek

az

Élelmiszertechnológiai

Intézet gyakorlati üzemével is.
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12, Nyilas Misi karácsonyi adománygyűjtés (2017. december 15.)
A szakkollégiumunk idén is segítette a Református Szeretetszolgálat által meghirdetett
Nyilas Misi adománygyűjtést. Az ajándékokat december 15-ig lehetett leadni, melyet a
szakkollégium hallgatói gyűjtötték össze. A csomagok főként írószereket, játékokat, és egyéb
téli meleg öltözékeket tartalmaztak. Ezzel az apró figyelmességgel járultunk hozzá a nehéz
sorsú gyerekek karácsonyának szebbé tételéhez.
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Debrecen, 2018. január 15.
----------------------------------------Prof. Dr. Nagy János
szakkollégium igazgató
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