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SzeptemberAz Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér irodavezetőjének meghívását elfogadva, a
szakkollégisták az ,,Ifjúsági szolgáltatások, közösségi terek" témában informálódhattak. A témákat
Nyíregyháza város esetében beszélték át.
Fontosnak tartják a kapcsolatépítést, több külföldi diák érkezett az Egészségügyi Karra,
mesterképzésük érdekében, ennek okán, a tanév kezdetétől törekedtek a külföldi hallgatókkal való
jó kapcsolat kialakítására és ápolására. A kapcsolatépítést egy ismerkedéssel kezdték, majd a
továbbiakban több programra, eseményre meghívták őket.
Szeptember 29-én megrendezésre került a ,,Kutatók éjszakája” program, az Egészségügyi Karon.
Az eseményen Diósi Dóra, Horváth Cintia, Horváth Renáta, Orgován Valentina szakkollégisták
előadást tartottak. Az előadások magyar nyelven hangzottak el, viszont a program befejeztével,
angol nyelven is ismertették az előadók a témájuk főbb részleteit az érdeklődő külföldi hallgatók
felé.
OktóberA ,,Kerülj képbe Nyíregyháza" program találkozói Nyíregyháza város más-más intézményeiben
került megrendezésre. A szervezők meghívását elfogadva az ,,Ifjúsági érdekképviselet, ifjúsági
részvétel" témában beszélgettek az érdeklődők.
Jó hangulatú palacsinta-partit, mint csapatépítő programot szervezett a szakkollégium hallgatói
vezetősége. Kötetlen beszélgetés, társasjátékok és palacsintázás várta a tagokat. Az eseményen a
hallgatói és oktatói tagságon kívül, a szakkollégisták témavezetői és a külföldi hallgatók egyaránt
részt vettek.
A ,,Kerülj képbe Nyíregyháza” program utolsó találkozóján az érdeklődők dr. Erdélyi Ágnes által
vezetett, ,,Prevenció, rizikómagatartás, megelőzés, pszichés támogatás" témában informálódhattak.
A szakkollégisták fontosnak tartják Nyíregyháza várost érintő kezdeményezéseket, ennek okán több
tag szívesen látogatta a vitaesteket.
A szakkollégisták a nyíregyházi Bem József Általános Iskolában megrendezett sportverseny
szervezésében, és lebonyolításában részt vettek, azzal az egészségmegőrzés védjegyében töltötték
délutánjukat. A Debreceni Egyetem oktatója, Dr. Kovács Klára által szervezett ügyességi és sport
játékokban az általános iskolások mellett, a Verzár szakkollégisták egyaránt aktívak voltak.
NovemberA szakkollégium tagjai közül néhányan, akik igényt tartottak az egyen pólóra megkapták azt, hogy
a különböző eseményeket a Verzár színeiben látogassák és segítsék.
A DEXPO eseményen 6 hallgató vett részt a Verzár Frigyes Szakkollégium képviselétében,
mintahogyan Diósi Dóra, Donilash Ilona, Horváth Cintia, Kovács Vivien, Orgován Valentina, Sebő
Orsolya Zsuzsanna. A szakkollégisták standja idézettel díszített cukorkàt, Verzár Szakkolis tagokról
készült fotókat, Verzàrosok által kiadott publikàciót tartalmazott.
DecemberA szakkollégisták két adománygyűjtésben vettek részt. Egyrészről a Nyíregyházi Szociális és
Gyermekjóléti Központ felkérésére, az Egészségügyi Karon. Az összegyűjtött adományokat a
hallgatói vezetőség ünnepélyes keretek között adta át a rászoruló gyerekeknek. Másrészről az Új
Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér kezdeményezéséhez csatlakozva, csokoládé gyűjtést
szervezett a Verzár Frigyes Szakkollégium tagjai a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Az
összegyűjtött adományokat a nyírszőlősi Átmeneti Otthonban élő gyerekek kapták meg.
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Február hónapban a Tudományos Diákköri Konferenciák kiemelendő szerepet kaptak. Az
egészségügyi témában kutató hallgatók Debrecenben, míg a szociális és társadalomtudományi
témában vizsgálódó diákok Nyíregyházán tartottak előadást. A debreceni eseményen Inkubátor
szekcióban Pásztor Eszter és Hegyi Anett, míg Orvos és Egészségtudomány szekcióban Donilash
Ilona tartott előadást. A nyíregyházi eseményen pályamunkával Diósi Dóra, Kupeczik Éva és
Orgován Valentina, míg Inkubátor szekcióban Kovács Vivien, Horváth Cintia, Horváth Renáta
adtak elő. Nyíregyházán az Inkubátor szekció legjobb előadás minősítését Horváth Cintia, míg
különdíját Kovács Vivien nyerte el, míg a pályamunkával előadott szakkollégisták a legjobb három
helyezést érték el.
A szakkollégium hallgatói és oktatói tagsága egy közös vacsora keretében ünnepelte a 2017-es év
sikereit. Az ünneplés jó hangulatban, finom ételek és társasjátékok mellett zajlott.
Horváth Renáta, szakkollégista tag a DETEP teljesítménykreditek feltöltés témában nyújtott
segítséget, amelyet az új DETEP tagok nagyon hasznosnak vélték.
MárciusA VFSZ a hallgatói toborzás jegyében Március 01-én hallgatói fórumot szervezett. A
szakkollégisták előadásai, prezentációi a tagsággal járó élményeket, tapasztalatokat, sikereket
mutatták be. A felhívás eredményes volt, hiszen több hazai és külföldi diákkal bővült a
szakkollégiumi csapat.
ÁprilisAz új tagokkal való jó kapcsolat építése és ápolása érdekében, kötetlen beszélgetés, társasjáték, tea
és sütemény fogyasztása keretében csapatépítő programot szerveztek a tagok. Az ismerkedés jó
hangulatban zajlott.
Április 19-én került megrendezésre a II. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia. Az Ifjúságkonferencia a
DE-EK; a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal, valamint a Nyíregyházi Kábítószer-egyeztető Fórum
közös szervezésében valósult meg. A szakkollégisták plenáris előadásokon, Workshopon vettek
részt.
Az idei Intertalent konferencián két szakkollégista tag, Donilash Ilona és Sebő Orsolya vett részt.
MájusKét szakkollégista tag, Horváth Cintia és Donilash Ilona előadást tartott a Partiumi Keresztény
Egyetemen, Nagyváradon. A Május 04-én megrendezett 21. Partiumi Tudományos Diákköri
Konferencián tartott előadások sikeresek voltak, Donilash Ilona különdíjban részesült. A Debreceni
Egyetem Egészségügy Kar oktatója, Dr. Jávorné Erdei Renáta segítette a szakkollégisták munkáját.
Május 11-én megrendezett Derbi programon két szakkollégista tag, Donilash Ilona és Sebő Orsolya
vett részt, sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodva.
Május 16-án a szakkollégisták tréning formájában fejleszthették hatékonyságukat, előadásmódjukat,
valamint problémamegoldó készségeiket.
JúniusA 2018. Februárjában megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért
hallgatóknak publikációs lehetőségük nyílt munkájuk közzétételére. A Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar által gondozott folyóiratban Diósi Dóra, Horváth Cintia, Kovács Vivien,
Orgován Valentina szakkollégisták közlik munkájukat.
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület meghívását elfogadva, egy szabaduló-szoba játékban vettek részt a
szakkollégisták. A csapatmunka jó hangulatban zajlott.
A szakkollégium hallgatói és oktatói tagsága a vizsgaidőszak zárásaként egy főzőverseny keretében
búcsúztak a 2017/2018-as tanévtől. A főzőversenyben két csapat vett részt, a magyar és külföldi
tagok. A nyertes csapat a díjat a következő tanévzáró eseményen, a győztesnek bizonyuló csapatnak
tartogatja, mivel ezen eseményt hagyománnyá szeretné tenni a tagság. Minden tanévet egy közös
főzőversennyel zárni, amelyet kötetlen beszélgetések, ,,tudományos" totó és ügyességi játékok
kísérnének.
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