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1. 150 éves Debreceni Agrárképzés rendezvénysorozat 

Hallgatóink, valamint a szakkollégium vezetősége részt vett a 150 éves jubileumi 

rendezvénysorozat, valamint 50 éves jubileumi diplomaosztó ünnepség 

szervezésében és lebonyolításában szeptember 5-7. között, valamint a 

konferencián is részt vettünk.  

 

2. Biodiversiti conversation & humans in the serengeti ecosystems, northern 

Tansania. 

Időpont: 2018.09.27. (csütörtök) 17:00 

Helyszín: DE-MÉK, Nagytanácsterem 

A félév első programja során Prof. Dr. Eivin Roskaft norvég előadót láttuk 

vendégül. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Afrika népessége rohamosan 

növekszik, amely egyre nagyobb nyomást jelent a fekete kontinens unikális 

élővilágára. Sokrétű problémák tanulmányozására, megoldására született az 

AfricanBioServices Projekt, amelynek eredményeiről az előadásában számolt be. 

 

2. Szakkollégiumi főzés 

Időpont: 2018.10.02. (kedd) 15:00  

Helyszín: Sportpálya mögötti főzőhely 

A Szakkollégium életében már hagyománnyá vált a „Szakkollégiumi Főzés”, 

mely során közösen készítettük el hagyományos bográcsételünket. Ezena  

délutánon a bográcsban marhapörkölt készült. A főzések évről évre vidám 
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hangulatban telnek. A főzésben illetve az előkészületekben minden hallgató részt 

vesz, az alapanyagokat a szakkollégiumi hallgatók közösen készítik elő a 

főzéshez, majd a készételt közösen fogyasztjuk el a focipálya mögötti főzőhelyen.  

 

 

3. Hungarikumok c. foglalkozás 

Időpontja: 2018. október 3. (szerda) 17:00 óra 

Helyszín: Főépület, 146-os terem. 

2018.10.03 -án immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre Hungarikumok 

c. foglalkozásunk. Az eseményen minden szakkollégiumi hallgató bemutatkozik 

társainak. Ez egy remek alkalom, hogy az újonnan felvételt nyert hallgatók 

megismerjék a már meglévő tagokat, illetve fordítva. A bemutatkozásokat 

követően a hallgatók által készített finom ételek és italok mellett ismerkedhetünk 

tovább szakkollégiumi társainkkal.  
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4. Climathon  

Időpontja: 2018. október 10. (szerda) 17:00 

Helye: DE-MÉK Főépület 1. emelet, 146-os előadó 

Az előadáson Gabnai Zoltán tartott nekünk egy rövid ismertetőt az október 26-án 

megrendezett Climathon versenyről. A résztvevőknek 24 óra alatt kellett 

megoldani  egy, a várost érintő klimatikus problémát, nagy közösségben. A 

verseny energizáló programokkal, workshopokkal és rengeteg meglepetéssel 

zajlott. 
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5. „How to present your research? - A guide to scientific communication for 

students” c. foglalkozás.  

Időpont: 2018.10.18 (csütörtök) 17:00  

Helyszín: DE-MÉK Főépület 1. emelet, 146-os előadó 

A szakkollégiumi foglalkozás során Dr. Virga József PhD-s orvostan hallgató 

angol nyelven tartott egy interaktív előadát számunkra, a tudományos 

kommunikációs készségekről. Szemléltetés képpen plakátokat is felhasznált, 

illetve közösen megoldást kerestünk a hallgatók angol nyelvű szakmai társalgási 

problémáira. 

 

 

6. „Tanulási technikák a gyakorlatban”  

Időpont: 2018.10.24. (szerda) 17:00  

Helyszín: DE-MÉK Főépület 1. emelet, 146-os előadó 

A programunk során Dr. Tar Ildikó az Angol Szaknyelvi Kommunikációs Intézet 

oktatója tartott számunkra érdekes prezentációt. Bevezetett minket a hatékony 

tanulási módszerek rejtelmeibe, amikre különféle applikációkat (pl: Quizlet) is 

ajánlott. Kiemelten kezelte az angol nyelv jelentőségét.  
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7. Prezentációs készségek fejlesztése  

Időpont: 2018.10.31. (szerda) 17:00 

Helyszín: DE-MÉK Főépület 1. emelet, 146. előadó 

Az előadáson Dr. Pierog Anita, a Vezetéstudományi Tanszék adjunktusa tartott 

szemléltető órát a legfontosabb prezentációs hibákról és azok javítási 

jelentőségeiről. Kiemelte a jó bemutató ismérveit és megosztotta saját 

tapasztalatait is e témakörben. 
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8. TDK gyakorló foglalkozás 

Időpont: 2018.11.14. (szerda) 17:00 

Helyszín: DE MÉK, 146. előadó 

A kari TDK-n részt vevő tehetséges szakkollégiumi hallgatóinknak lehetőséget 

biztosítunk, hogy gyakorolhassák prezentációjukat. Ez is ezen alkalmak közé 

tartozott, a szakkollégium igazgató helyettesei pedig pozitív kritikákkal és 

tanácsokkal segítették a hallgatók munkáját. 

 

9. 1. Külföldi Kalandok-Camp Leaders & Erasmus 

9.2. Toeffler theory; the vision in agriculture. 

Időpont: 2018.11.28. (szerda) 17:00 

Helyszín: DE-MÉK, 146. előadó 

Nagy Vivien élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnök Msc hallgató az 

Erasmus+ és Campus Mundi külföldi ösztöndíj lehetőségeket mutatta be 

számunkra, valamint különféle nyári diákmunka lehetőségekről is tájékoztatást 

adott (CampLeaders). 
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Arzu Rivera Szakkollégiumunk mexikói hallgatója különböző mezőgazdasági 

szemléletmódokról tartott angol nyelvű előadást. 

 

10. DEXPO-Debreceni Egyetem beiskolázási rendezvény 

Helyszín: Debrecen, Egyetemtér 1. 

Időpont: 2018.11. 21. (szerda) 9:00-15:00 

A szakkollégiumi élet népszerűsítése és a tagokat illető lehetőségek ismertetése 

céljából újból részt vettünk a Debreceni Egyetem beiskolázási napján, ahol színes 

agrártudományi vetélkedőkkel vártuk az érdeklődőket.  
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11. „Hogyan szabadalmaztassunk?” 

Helyszín: DE Élettudományi központ földszinti előadóterem (F015-016) 

(Nagyegyetem) 

Időpont: 2018.12.07. (péntek) 10:00-12:00 

Előadónk, Kompagne Hajnalka, szabadalmi ügyvivő, okleveles biológus 

(Danubia) volt. Az program keretében megismerhettük a szabadalmaztatás 

lehetőségét és módszerét, mindennapi példákkal szemléltetve. Az előadó kitért a 

szabadalmaztatható tárgyak körére és a törvényi háttérre is. 

 

12. Karácsonyi Kézműves Foglalkozás 

Helyszín: Böszörményi út Campus Főépület, Aula  

Időpont: 2018. december 12. (szerda) 16.00-18.00 óra 

Témája: Gyöngy karácsonyfadíszek készítése 

A Foglalkozást Dr. Csapóné Dr. Liskó Tünde tartotta számunkra, aki a GTK karon 

a Kereskedelem Marketing Intézetben oktató, valamint a Hajdú-Bihar megyei 

Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja. A szakkollégiumi hallgatók többféle 

gyöngyből készült karácsonyfadíszt készíthettek.  

 



A kurzus az „ NTP-SZKOLL-18-0036 „Hallgatóink tudományos- és társadalmi szerepvállalása napjaink 

agrárgazdaságában” című pályázati forrásból finanszírozott. 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Telefon: (52) 508-443, Fax: (52) 508 322 E-mail: tormaybelaszk@gmail.com 

10 

 

II. FÉLÉV 

1. Hagyományőrző foglalkozás 

Időpont:2019.02.13 (Szerda) 17:00  

Helyszín: DE-MÉK Főépület 146. előadó 

Hagyományőrző foglalkozásunk, melynek keretén belül a régi generáció és az új hallgatók 

bemutatkoznak egymásnak, valamint saját készítésű finomságokkal készülnek. Idén is nagyon 

sok újdonságot kóstolhattunk meg pl. levendulaszörpöt, hagymalekvárt, finom süteményeket 

és különleges italokat, ezek mellett a szakkollégium tagjai közösen csapatépítő játékban 

próbálhatták ki tudásukat, külön féle témákban. 

 

2. Climate Change in Nepal-Adaptation and Impact Assessment- Kedar Rijal 

Időpont:2019.02.20(szerda)17:00 

Helyszín: DE-MÉK Nagytanácsterem 

Kedar Rijal nepáli professzor Climate change in Nepal címmel tartott előadása során hívta fel 

a figyelmet a klímaváltozás időjárási viszonyokra, vízháztartásra és ezáltal a társadalomra 

gyakorolt hatásaira. Számos lehetséges elméleti megoldás született, melyek bevezetéséhez az 

egész emberiség együttműködése szüksége.  

 

3. „Around the World”- Oqba Basal 

Időpont: 2019.02.27 (Szerda) 17:00  

Helyszín: DE-MÉK Főépület 146. előadó 

Oqba Basal Karunk PhD hallgatója már a világ számos területén megfordult. A program során 

útjai során szerzett tapasztalatait osztotta meg hallgatóinkkal, középpontba állítva a kultúrák 

közötti különbségeket. 
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4. VI. Országos Szakkollégiumi Találkozó – Pécs 

Szakkollégiumunk vezetősége részt vett a VI. Országos Szakkollégiumi találkozón március 1-

3. között Pécsen. Valamint az aktuális Interkoll ülésen is részt vettünk. Megismerkedtünk az 

aktuális a szakkollégium működését érintő kérdéskörökkel, mindemellett kapcsolatokat 

alakítottunk ki más szakkollégiumok vezetőségével. A három napos rendezvény 

eredményesen zajlott le.  

5. Mezőgazdasággal kapcsolatos közfoglalkoztatás- Kiss Attila 

Időpont: 2019. március 5. (Kedd) 16:00 

Helyszín: DE-MÉK Nagytanácsterem 

Kiss Attila Hajdúböszörmény polgármestere mezőgazdasággal kapcsolatos közfoglalkoztatás 

sikeres bevezetéséről tartott előadást. Bemutatta, hogy a programnak köszönhetően, 

Hajdúböszörmény városában milyen esztétikai fejlesztéseket végeztek. A közmunkaprogram 

eredményeként Hajdúböszörmény saját termesztésű/termelésű alapanyagokat felhasználva 

működteti konyháját.  

 

6. Szakirodalom keresés, hivatkozások, adatbázisok témakörben I.- Pergéné Szabó 

Enikő 

Időpont: 2019. 03.12 (KEDD!) 17:00 

Helyszín: DE-MÉK Főépület 146. előadó 



A kurzus az „ NTP-SZKOLL-18-0036 „Hallgatóink tudományos- és társadalmi szerepvállalása napjaink 

agrárgazdaságában” című pályázati forrásból finanszírozott. 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Telefon: (52) 508-443, Fax: (52) 508 322 E-mail: tormaybelaszk@gmail.com 

12 

 

A foglalkozás során Pergéné Szabó Enikő a DEENK Általános Főigazgató Helyettese 

ismertette a szakirodalmi keresési lehetőségeket, módszereket. Betekintést kaptunk, hogyan 

keressünk hatékonyan a szakdolgozatíráshoz, diploma,- vagy kutatómunkánkhoz egyszerűen, 

online. Megismertük pl: a Matarka adatbázist, amelyen a hallgatók rengeteg hasznos folyóiratot 

érhetnek el kutatómunkájukhoz. 

 

7. Lovasterápia-Bagi Ágnes 

Időpont: 2019.03.20 (Szerda) 17:00  

Helyszín: DE-MÉK Főépület 146. előadó 

Az előadás alkalmával, megismerhettük, hogy milyen szakképzettséggel lehet valakiből 

lovasterapeuta, hogyan és milyen eszközökkel dolgoznak, valamint hogy milyen 

betegségeknél alkalmazhatják.  

 

8. Növénybiotechnológia Brazíliában - Új kutatási módszerek és eredmények az 

élelmiszertermelés fejlesztésére a Vicosa Egyetem példáján"- Dr. Edgard Picoli 

Időpont: 2019.03.28. (csütörtök) 15:00 

Helyszín: 25. terem (főépület földszint) 



A kurzus az „ NTP-SZKOLL-18-0036 „Hallgatóink tudományos- és társadalmi szerepvállalása napjaink 

agrárgazdaságában” című pályázati forrásból finanszírozott. 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Telefon: (52) 508-443, Fax: (52) 508 322 E-mail: tormaybelaszk@gmail.com 

13 

 

Dr. Edgard Picoli a Vicosa Egyetem példáján keresztül mutatta be hallgatóinknak , hogy 

Brazíliában jelenleg milyen technológiai és kutatási fejlesztések folynak, illetve ismertette a 

kutatás során kapott eredményeket. Továbbá megismerhettük, hogy a jövő élelmiszertermelése 

milyen irányban változik, mik az új tendenciák, igények.  

 

9. Szakirodalom keresés, hivatkozások, adatbázisok témakörben II.- Pergéné Szabó 

Enikő 

Időpont: 2019.04.02 (Kedd) 17:00 

Helyszín: DE-MÉK 146. előadó 

Egy korábbi programunk folytatása képpen tartottuk meg következő előadásunkat a 

különböző hivatkozási módszerekről, saját szakirodalmi hivatkozás gyűjtemény módszereiről 

hallhattak a szakkollégium tagjai. Ezen alkalommal egész közelről ismerkedtünk meg 1-1- 

keresőmotorral, amelynek segítségével hatékonyan kereshetünk tudományos cikkeket, illetve 

akár saját adatbázist is létrehozhatunk. 

 

10. 2019.04.10 OTDK felkészítő előadás 

Következő alkalmunk során lehetőséget biztosítottunk az idén karunkon megrendezésre kerülő 

OTDK-n részt vevő tehetséges hallgatóinknak, hogy gyakorolhassák prezentációjukat. 

Az előadások hasznosak lehetnek mindazon hallgatóknak akik most, vagy a jövőben terveznek 

TDK-n, OTDK-n részt venni, illetve azoknak is akik csak szakdolgozatot/diplomamunkát 

védenek/fognak védeni, hiszen ott is hasonlóak az elvárások. ÚNKP ösztöndíjasoknak is remek 

lehetőség kutatómunkájuk bemutatására. 
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11. 2019.04.16-18 XXXIV. OTDK Agrártudományi Szekciók segédkezés 

A Tormay Béla Szakkollégium hallgatói nagy számban vettek részt indulóként a XXXIV. 

OTDK konferencián, ahol számos díjat és különdíjat gyűjtöttek be. A szakkollégium tagjai 

továbbá részt vettek a konferencia lebonyolításához szükséges előkészületekben, valamint a 

konferencia sikeres lebonyolításához is hozzájárultak segítségükkel.  
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12. 2019.04.29-05.04 Hollandia tanulmányút 

Ebben a félévben a Kerpely Kálmán Szakkollégium és a Tormay Béla Szakkollégium közösen 

Hollandiai tanulmányi utat szervezett, melynek során többek között lehetőség nyílt a 

wageningeni egyetem látogatására, Heineken sörgyár látogatására és Aalsmeerben található 

virágtőzsde megtekintésére, emellett egy holland családi gazdaságot is meglátogattunk. 

 

13. 2019.05.03 Csapatépítő tréning 

Szakkollégiumunk vezetősége kihelyezett csapatépítő tréningen vett részt Bükkszéken. Az 

alkalom lehetőséget adott arra, hogy a szakkollégiumi vezetőségi tagok egy kötetlenebb 

környezetben jobban megismerjék egymást, így elősegítve a pontosabb, precízebb együtt 

dolgozást, a szakkollégiumi élet mindennapjainak gördülékenyebb szervezését.  

 

14. 2019.05.22 Hagyományőrző szakkollégiumi főzés 

Megrendezésre került az elmúlt évek alatt már hagyománnyá vált Szakkollégiumi Főzés, 

melynek során közösen készítettük el hagyományos, bográcsban készült ételünket, a 

marhagulyást. A délután évről évre vidám hangulatban telik, mely egy remek alkalom a már 

meglévő ismeretségek ápolására, valamint az új barátok szerzésére. 
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