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1. félév 

 

2021. szeptember 21. 

Közös Szakkollégiumi főzés 

Ezen alkalmon a Kerpely Kálmán Szakkollégiummal, valamint a Debreceni Egyetem több, má-

sik karáról érkező szakkollégiummal közös főzésen vehettünk részt. A Tormay Béla Szakkol-

légium lángost készített Dr. Diósi Gerda útmutatásával. A program célja egymás megismerése, 

a nyári kalandok felelevenítése, valamint a szakkollégiumokban kapott tapasztalatok egymás-

nak való átadása volt.  

2021. október 05. 

Hungarikumok c. foglalkozás 

E foglalkozás már hagyománynak tekinthető, hiszen az évek során mindig megrendezésre ke-

rült. A délután során lehetőséget kaptak az újonnan felvett hallgatók a bemutatkozásra, valamint 

régi és új hallgatók is kedveskedhettek társaiknak saját készítésű süteménnyel, élelmiszerrel, 

itallal. A lényeg, hogy a hozott ételben/italban fellelhető legyen némi házi termék. Volt házi 

szőlő, méz, különböző saját készítésű sütemények, valamint a külföldi hallgatóknak hála meg-

ismerkedhettünk a brazil és az afrikai konyhával is. Kellemes hangulatban, falatozás közben 

alkalmunk adódott jobban megismerni egymást, új barátságok születésének tettük le az alapkö-

veit. 
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2021. október 12. 

Bakó György 

A sertéstartás és -tenyésztés legújabb módszerei 

Bakó György tartott ezen délután előadást. Témája a sertéstartás és sertéstenyésztés volt, mely 

tárgyköröket alaposan körül is jártunk. Bevezetésként hallhattunk az iparszerű állattartás jelen-

legi állásáról, mik a jellemzői, milyen kitételeknek kell eleget tenniük. Csoportosítottuk ezeket 

a telepeket a trágyakezelés módja szerint, valamint tartásmód és termelési cél alapján is.  

Megtudhattuk, hogy az egyes tartásmódok milyen előnnyel, illetve hátránnyal rendelkeznek. 

Az előadás második felében szó esett arról is, hogy jelenlegi jogszabályok szerint hol létesíthe-

tők ilyen telepek, valamint a manapság legnépszerűbb téma is tárgyalásra került: a sertéspestis.  
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2021. október 14. 

Bayer Hungária Kft.  

Nothing is uniform 

A Tormay Béla Szakkollégium első angolnyelvű előadását a Bayer Hungária Kft. debreceni 

képviselői tartották „Nothing is uniform” címen, 2021. október 14-én. Az előadás során fő téma 

volt a precíziós mezőgazdaság és a termelés heterogenitásának megszüntetése. Az előadáson 

egyaránt részt vettek magyar nyelvű és idegen nyelvű hallgatók is. Az előadók a bemutató vé-

gén készségesen válaszoltak a kérdésekre, melyből bőven akadt a kíváncsi hallgatóktól. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. október 19. 

Medgyesi Gergely 

Őshonos állattartás és -tenyésztés a gyakorlatban 

Előadónk, Medgyesi Gergely, a Hortobágyi Nonprofit Kft.-től érkezett hozzánk. Elsősorban 

bemutatta legfontosabb feladataikat, mint a génmegőrzést és a pásztorkultúra hagyományainak 

beépítését a modern kor szellemiségébe.  

Ezután ismertette a jelenlévő állatállományokat (házi bivaly, hortobágyi racka, magyar merinó 

juh, nóniusz, szürkemarha) és létszámaikat. Megtudhattuk, hogy a legnagyobb nóniusz állo-

mány itt található, mintegy 257 példánnyal. Medgyesi Gergely kitért ezen állatok természetére 

és tartásmódjára is. Szóba került, hogy a magyar racka állománynak nincs létjogosultsága ma-

gyar viszonylatban, ezért az olaszországi export a fő cél, hiszen gazdaságunk ott tart, hogy a 

gyapjú ára már nem is fedezi a vágási költségeket. A bivaly eredete is felmerült, miszerint a 

Kárpát-medencébe az avarok hozták be, nem tenyésztették őket, ezért a szabad vadászat miatt 
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már nem fellelhetők a természetben. A húsa Magyarországon nem elterjedt. Továbbá nem me-

hettünk el említés nélkül a Hortobágyi Csárda megléte mellett sem, így megtudhattuk a legújabb 

kínálatukat is, amikkel kecsegtetik az arra járó turistákat. 

 

 

2021. október 27. 

Remenyik Judit 

Az antioxidánsok táplálkozásban betöltött szerepe 

Remenyik Judit előadását azzal a ténnyel kezdte, hogy az antioxidánsoknak az összes civilizá-

ciós betegségnél nagy szerepe van. Gondolhatunk itt a cukorbetegségre, fogszuvasodásra, ma-

gas vérnyomásra, esetlegesen a daganatos betegségekre is. Ezek ellen segítségünkre lehetnek a 

különböző növényekből izolált hatóanyagtartalommal rendelkező anyagok, melyekről biztosan 

elmondhatók, hogy nem toxikusak.  

Szót ejtett arról az érdekességről, hogy egyes helyeken (pl.: Kaukázus) magasabb az átlagélet-

kor, mely akár a föld különböző kisugárzásain is alapulhat, valamint a természetesen előállít-

ható, egész évben termeszthető, őshonos, vitamindús növényeken.  

Remenyik Judit beszélt a Magyarországon termesztett meggyfajták kiváló minőségéről, melyet 

Amerikába is exportálunk. Témánk volt ezen a délutáni alkalmon az egyes és kettes típusú cu-

korbetegség is (örökölt, szerzett), valamint beszéltünk a melatoninról, mely idegrendszeri szi-

napszisok által termelődik a szervezetünkben. A melatonin prekurzora az auxin, mely antioxi-

dáns is és a meggyben is megtalálható. Tehát a reggeli kávé helyett pikogrammos koncentráci-

óban a szervezetbe juttatva jobb hatást érhetünk el, ráadásul egészségesebb is.  

Szóba került továbbá a tiamin is, melyet gabonákkal juttathatunk a szervezetünkbe. Több enzim 

kofaktora, valamint hiánya cukorbetegségnél is fennáll. A tiamin nagyobb százalékban fok-

hagymában található meg. 
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2021. november 02. 

Oguche Felix Michael 

A harmadik angol nyelvű online előadást rendhagyó módon egy szakkollégiumi tag, Oguche 

Felix Michael tartotta 2021. november 2-án, melynek témaköre az optimalizált talajnedvesség 

csökkenés előrejelzése, valamint a megfelelő döntéshozatal megvalósítása volt. Az előadás so-

rán megtudtuk, mennyire finomhangolt környezet a talaj és ebben a környezetben milyen hatá-

sok és ellenhatások vezetnek nedvesség vesztéshez, valamint arról is beszámolt, milyen eszkö-

zök lehetnek segítségünkre a talajnedvesség mérésekor. A részletes és igen szakszerű előadást 

a hallgatói kérdések zárták. 
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2021. november 03. 

Dr. Jevcsák Szintia 

Speciális táplálást igénylő kórállapotok 

Az Élelmiszertechnológiai Intézet tudományos munkatársa, Dr. Jevcsák Szintia által hallhat-

tunk egy érdekfeszítő előadást. A délután folyamán három nagyobb tárgycsoportot vettünk gór-

cső alá. Beszélgettünk a kiegyensúlyozott étrendről, az élelmiszercsoportok megfelelő elosztá-

sáról az étkezéseinkben, mely mellett természetesen a megfelelő vízbevitel is nagy szerepet 

játszik. Dr. Jevcsák Szintia bemutatta a legnépszerűbb diéták előnyeit és hátrányait, majd eme 

rövid bevezető után rátértünk néhány kórállapotra. Ismertette a coeliákia-t, a gyulladásos bél-

betegségeket (Colitis ulcerosa, Chron-betegség, IBS), a diabetes mellitus-t, a szív- és érrend-

szeri betegségeket, az osteoporozist, a köszvényt és az epebetegséget. Mindegyiknél tárgyaltuk 

a kialakulási okokat, valamint a megelőzés lehetőségét. Az előadás végén szó esett néhány ter-

mékfejlesztési lehetőségről az ÉIK-ben. 
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2021.11.09. 

I. Tormay Béla és Kerpely Kálmán Szakkollégium Tudományos Konferencia 

Első tudományos konferenciánk kezdetén Brassó Dóra Lili, a Tormay Béla Szakkollégium di-

ákelnökétől hallhattunk egy ünnepélyes megnyitó beszédet, majd Prof. Dr. Pepó Péter szakkol-

légiumi igazgató köszöntötte a megjelent versenyzőket, a zsűrit, valamint a hallgatóközönséget 

is. A délután folyamán a legkülönbözőbb témákban hallhattunk előadásokat. Kezdve a méhé-

szettel és a hazai mézfogyasztással, a tejfehérje alkotóin át, a lipicai lóállomány genetikai di-

verzitásán, a fenyércirok lehetséges herbicidrezisztens biotípusok vizsgálatán és az alkohol-

mentes malátaitalok fejlesztésén keresztül, a vízőr hatásvizsgálatával, valamint a Hortobágyon 

rekonstruált gyepek madárállományának változásával bezárólag. Ezúton is szeretnénk köszö-

netet mondani a körültekintően felkészült hallgatóknak: Bacsinszki Botondnak, Kokas Márton-

nak, Kovács Máténak, Nagy Attilának, Nagy Viviennek, Schamel Lamiae-nek, Szalacsi Nor-

bertnek, valamint Tóth Mártonnak, aki nemcsak a közönségdíjat vihette haza, hanem őt a zsűri 

is a legjobbnak ítélte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. november 16. 

Dr. Czeglédi Levente 

Az idei félév utolsó angolnyelvű előadását Dr. Czeglédi Levente egyetemi tanár tartotta nov-

ember 16-án, a kérődzők metánkibocsátásának csökkentése témakörében. Az előadás során 

megtudtuk miként működik a kérődzők tápanyaghasznosítása és ez miként eredményez túlzott 

metánkibocsátást. Az előadás során különböző megoldásokra kaptunk példákat, többek között 

a takarmányozás módosítása, valamint a metán felhasználása is opcióként szolgálhat. Végezetül 

a hallgatók feltehették kérdéseiket, megoszthatták észrevételeiket, melyekre a Tanár úr készsé-

gesen reagált. 
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2021. november 16. 

Dr. Béri Béla 

Lehetőségek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére az állat-

tenyésztésben 

A Kerpely Kálmán Szakkollégium szervezésében részesei lehettünk Dr. Béri Béla, az Állatte-

nyésztési Tanszék egyetemi docense előadásának. Az alkalom elején részletezte, hogy milyen 

nyomások helyezkednek az állattenyésztőkre mind a környezetvédők, mind a természetvédők, 

mind az állatvédők által. Bevezetésként áttekintettük a klímaváltozás okait, valamint a globális 

metán- és szénemisszió forrásainak százalékos megoszlását. Megtudhattuk, hogy a szarvasmar-

hák által termelt metánnak (mint egy természetes ciklus részeként) nincsen hosszútávú hatása 

a légkörre. Kitértünk az állati fehérje szerepére az emberi táplálkozásban, valamint ezeket mi-

lyen források által juttatjuk szervezetünkbe. Ezután kitárgyaltuk a genetikai fejlődés hatását a 

termelésre és a környezetre, valamint milyen genetikai lehetőségek állnak rendelkezésünkre a 

metánkibocsátás csökkentése érdekében. 
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2021. november 17. 

Bárány László 

Baromfitenyésztés a Master Good cégcsoportnál 

Bárány László alapjaiban ismertette cégük felépítését, a rövid bevezető után pedig prezentálta 

egy csirke életét. Megtudhattuk, hogy a kisvárdai üzemük a magyarországi csirkefeldolgozás 

több, mint 40%-át adja (évente 200 ezer tonna élőcsirkét dolgoznak fel), valamint az export 

piacon való jelenlétük is jelentős, 43 országba exportálnak. Különböző trendeket lehet felmérni 

az ezáltal bejövő adatok alapján. Bemutatta a főbb termékcsoportjaikat is. 

Szóba került a 21. századi felgyorsult piaci verseny is, melynek legfőbb hajtóereje az eredeti 

ötlet, az innováció. Ez komoly versenyelőnyt és profitot jelenthet az adott cégnek. Az előadás 

végén Bárány László készségesen válaszolt az összes felmerülő kérdésre. 
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2021. november 24. 

Dr. Zsombik László 

Az AKIT jelenleg folyó kutatásai, a szakkollégiumi hallgatók kapcsolódási 

lehetőségei 

Ezen alkalmon Dr. Zsombik László volt a vendégünk, aki már az elején leszögezte, hogy az 

AKIT eléggé nagy és sokszínű területen dolgozik. Ismertette az AKIT intézeteit, valamint hogy 

milyen eszközökkel dolgoznak. A legfontosabb környezeti tényezőt, a talaj fizikai állapotának, 

tömörödöttségének és nedvesség állapotának vizsgálatát is bemutatta. Ez lehet talajellenállás 

profil, talaj keresztprofil vizsgálat, ezen utóbbi lényeges és meghatározó a sávos művelésnél, 

mely által talajtömörödöttségi térképek hozhatók létre, amelyek behívhatók a gyakorlatba is. 

Különböző kísérleteket vonultatott fel, melyek nagy részét Debrecen-Látóképen állítják be, kö-

zülük a talajművelés és trágyázás hatását a kukorica termésátlagára c. kísérletet részletezte.  

Dr. Zsombik László kis visszaemlékezést is tartott a régi időkre, amikor még több fizikai dol-

gozó volt fellelhető, és kevesebb gép volt jelen életünkben, gazdaságainkban. 

Az előadás során betekinthettünk a Nyíregyházi Kutató Intézet feladatai közé is, ahol 20 nö-

vényfajjal és 49 fajtával dolgoznak, valamint igyekeznek a Westsik vetésforgó alkalmazását 

fenntartani, ezáltal tudják a szervestrágya hatásait vizsgálni.  
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2021. november 30. 

Dr. Orosz Szilvia 

A tömegtakarmány-bázis evolúciója hazánkban 

Dr. Orosz Szilvia az előadása elején ismertette az újonnan érkezett változásokat, miszerint 

egyre szélesedő a paletta a takarmánytípusok tekintetében. Emellett a betakarításkori fenológiai 

állapot is hatással van a tömegtakarmányok rostemészthetőségére, és a megengedett napi ma-

ximális adagra. Azonban a növénytermesztésben egyre nagyobb problémákat okoz Magyaror-

szág nagymértékű éghajlatváltozása, mely kiszámíthatatlanul szélsőséges is lehet (a napi hőin-

gás elérheti már akár a 18-23°C-ot a megszokott 7-13°C helyett), ezáltal komoly terméscsök-

kenéseket okoz. Manapság egyre elterjedtebb nézet az értékorientált növénytermesztés, mely 

által nagyobb táplálóanyagtartalommal és emészthetőséggel bíró növényeket és növényi termé-

keket tudunk előállítani, viszonylag költséghatékonyan. 
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2021. december 09. 

Adventi kézműves foglalkozás 

Az alkalom során a Tormay Béla és a Kerpely Kálmán Szakkollégium hallgatóinak lehetőségük 

volt egy közös, félévzáró kikapcsolódásra. Minden adott volt a kellemes hangulathoz: zene, 

mézeskalács, alapanyagok a kézműveskedéshez. Készültek angyalkák, kopogtatók, üvegfesték-

ből ablakmatricák, valamint csodálatos mézeskalács díszek is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



14. oldal 

 

Debrecen, 2022. január 06. 


