Kedves Elsőévesek!
Nagy szeretettel köszöntünk Benneteket egyetemünk polgáraiként, hiszen amennyiben
ezt a levelet olvassátok, felvételt nyertetek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre.
Az előttetek álló években a diákság tagjaiként nemcsak ismereteiteket gazdagíthatjátok az
előadások, szemináriumok, illetve más tanulmányi alkalmak során, hanem a közösség aktív
tagjaiként részt vehettek a Hallgatói Önkormányzat által szervezett programokon is.
Minden félévet két napos Csendes Nappal kezdünk, mely lehetőséget biztosít a lelki
feltöltődésre és közösségünk erősítésére. A Csendes Nap színes programjai között mindenki
megtalálhatja a számára érdekeset. A főelőadás mindig egy aktuális témát jár körül, az ezt
követő beszélgetések során pedig mindenki megoszthatja gondolatait. A délutánokon pedig a
közösségépítésé a főszerep: az elmúlt félévekben többek között korcsolyázás, bowling és
biliárd várta az érdeklődőket. A közös főzések, vacsorák és éneklés alkalmával pedig
megtöltöttük egyetemünk udvarát.
Az elmúlt tanévben hagyományteremtő céllal került megrendezésre a DRHE Bál, ahol
több mint háromszázan szórakoztunk együtt. A jó hangulatról többek között Felméri Péter
humorista és a Kondor Band gondoskodott.
Az ősz folyamán egyetemünk boros hordói sem maradtak üresen, elkészítettük saját
borunkat.
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vendégeinknek, illetve diákságunk ezt ajánlotta fel úrvacsorás istentiszteleteinkre.
Műveltségünket nemcsak tanáraink, mi magunk is próbára tettük a Tanulmányi
Vetélkedő során. A csapatok számos témakörben mérték össze tudásukat értékes
nyereményekért.
Mindennapjaink fontos részét képezik hitéleti alkalmaink. A reggeli elcsendesedés
lehetőséget biztosít arra, hogy erőt merítsünk Isten Igéjéből, ahogyan a változatos heti
programok is, mint: az akadémiai istentisztelet, a Keddicsőítő, az alternatív áhítat és a
bibliaórák.
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forraltborozással, betlehemezéssel és áhítattal készülünk az ünnepre.
Kiemelt programjaink mellett Benneteket is vár a táncház, az önképző kör, a különböző
tanulmányi kutatócsoportok, a kiszállások és a Tavaszi Piknik.
Szeptemberben szeretnénk Téged személyesen is megismerni, ezért szeretettel várunk a
Bagolytáborba. Erről a későbbiekben bővebb tájékoztatást kapsz, addig is maradjon
meglepetés.
Jó pihenést, és áldott nyarat kívánunk!
Gyatyel Péter, szenior
Hidi László, hitéleti esküdtfelügyelő
Balogh Adrienn, nem hitéleti esküdtfelügyelő

