Kedves Fiatalok!
Sok szeretettel köszöntelek Benneteket Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar Hallgatói Önkormányzata, valamint a Kar valamennyi hallgatója
nevében!
Néhány mondatban szeretném Nektek bemutatni Karunk kiemelkedő hallgatói életét.
Tanulmányaink során kiemelt szempontot kap a szakmai tapasztalat és az oktatás színvonala,
viszont meghatározó, hogy milyen környezetben, feltételek mellett tudjuk elsajátítani a
megszerzett tudásunkat.
Erre kiemelkedő példa karunk több évtizedes múltra visszatekintő hagyományainak ápolása,
valamint újabb és újabb kulturális rendezvények segítik hallgatóink beilleszkedését a
közösségi életbe.
Röviden felvázolnám éves programjainkat, melynek java részét a Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Önkormányzatával közösen szervezünk, ugyanis egy Alma
Materbe tartozunk.
Augusztus végén rendszeresen megrendezzük gólyatáborunkat leendő elsőseinknek, melyre
évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés. Ezen kívül ősszel a Debreceni Egyetemi Napok
rendezvénysorozatba is bekapcsolódik az Agrár Campus. Ezen rendezvények kiemelkedő
alkalmat biztosítanak a más karokon lévő hallgatókkal történő ismerkedésre.
Ezt követően novemberben a Gólyabál keretein belül méltó módon fogadjuk be elsőéves
hallgatóinkat. Márciusban azoknak, akik képzési idejük feléhez értek, a „Felezés” nyújt
megérdemelt kikapcsolódást és szórakozási lehetőségeket.
Következő és egyben egyik legnagyobb eseményünk a végző hallgatóink számára rendezett
„Sárgulási hét”, mely több mint három évtizedes múltra tekint vissza. Ennek csúcspontja a
lovas felvonulás, mely során „Sárgulóink” színvonalasan búcsúzhatnak el az Alma Matertől
és Debrecen városától. 2013 tavaszán több mint 300 hallgatónk huszárok és csikósok
kíséretében mutathatta meg magát a városnak.
Röviden ennyi lenne az éves program menetrendje, de ne felejtsük el a hetente megrendezett
bulikat, amik minden hétfőn és szerdán várják a hallgatókat a Kazánház nevű saját egyetemi
klubban. Itt kerülnek megrendezésre szakestjeink, ahol közelebbi viszonyba kerülhetsz
oktatóiddal és hallgatótársaiddal.
A fent említett programokon túl az év során különböző sportrendezvények, bajnokságok
folyamatosan lehetőséget biztosítanak a sportkedvelők részére, hogy megmutathassák
tudásukat. Ezeken kívül próbálunk minden feltételt megteremteni különféle kulturális és
szabadidős tevékenység megszervezésének lehetőségéhez.
A rendezvényszervezésen kívül a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) feladata, hogy hallgatói
érdekképviseletet lásson el mind tanulmányi, mind szociális téren.
A HÖK tagjai nevében remélem, hogy 2014. augusztusában személyesen, gólyaként
találkozhatunk Veled is, és pozitívan járulhatunk hozzá felejthetetlen diákéveidhez.
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