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! 2009. szeptember 22-én negyed-
szer jöhetett létre a rendezvény, mely-
nek helyszínéül rövid történelme során
el"ször Prof. Dr. Tulassay Tivadar
rektor úr ötlete alapján az Elméleti Or-
vostudományi Központ szolgált. Tizen-
négy órakor Dr. Mészáros György, az
Elméleti Orvostudományi Központ
igazgatója nyitotta meg a rendezvényt,
majd a Semmelweis Egyetem Elnök
utcai Óvodájának apróságai örven-
deztették meg a közönséget. Ezt kö-
vet"en a megnyitó résztvev"i Egyete-
münk zenekarának játékát élvezhet-
ték.
Az egyetemi egységet szem el"tt

tartva az idei évben a Semmelweis
Egyetemi Börze b"vült az Egészség-

tudományi Kar szervezeteivel, így
mind a négy egészségügyi kar képvi-
sel"ivel találkozhattak a hozzánk láto-
gatók, a résztvev! intézmények szá-
ma pedig elérte a huszonnyolcat.
A megjelen" szervezetek színes,

tájékoztató anyagban gazdag stan-
dokkal várták az EOK-ba látogatókat,
emellett a Hári Pál teremben tartott
el"adások színesítették a programot.
Mindezeknek köszönhet"en a rendez-
vényen öt óra alatt sok száz érdekl"d"
vett részt, akik számos fontos informá-
cióval gazdagodtak, melyekre, remé-
nyeink szerint, a kés"bbiekben is tá-
maszkodhatnak.
Reméljük, hogy mindenki, aki ellá-

togatott a Börzére, hasznos délutánt

tölthetett el Egyetemünk legújabb épü-
letében, valamint köszönetet szeret-
nénk mondani mindazoknak, akik se-
gítettek lebonyolítani a fórumot.

Instruktor Öntevékeny Csoport

HALLGATÓI ÉLET

IV. Semmelweis Egyetemi Börze
Éveken keresztül megoldatlan probléma volt az els!éves, illetve fels!bb
évfolyamok hallgatóinak tájékoztatása az egyetemi életet meghatározó
szervezetek m"ködésér!l, hogy látókörüket b!vítve hasznos elfoglaltságot
találhassanak maguknak az itt eltöltött évek alatt. Hiányzott egy értékköz-
vetít! csatorna, egy olyan fórum, ami egyszerre fogja össze az Egyete-
münkön m"köd! szervezeteket. E célból született meg 2006 szeptembe-
rében az I. Semmelweis Egyetemi Börze, mely azóta is minden évben meg-
rendezésre kerül az Instruktor Öntevékeny Csoport szervezésében.

! A Semmelweis Egyetem I. sz Se-
bészeti Klinikáján m#köd" Kísérletes
Sebészeti Részleg idén els" alkalom-
mal vett részt az Instruktor Öntevé-
keny Csoport szervezésében megren-
dezett Semmelweis Egyetemi Börzén
2009. szeptember 22-én. A meghívást
nagy örömmel fogadtuk, és azzal a
céllal jelentünk meg, hogy az egyete-
mi, nem intézeti szervezeti egységek
mellett laboratóriumunk is bemutat-
kozzon. A rendezvény egy jól kiválasz-
tott, színvonalas helyen, Egyetemünk
egyik legújabb komplexumában, az El-
mélet Orvostudományi Központ aulá-
jában kapott helyet.
Külön érdemes kihangsúlyozni,

hogy a rendezvény egységes arcula-
tát a szervez"k sikerrel teremtették
meg. Kell" felület állt rendelkezésre a
különböz" hirdet"anyagok, poszterek
elhelyezésére, a szervez"k minden
segítséget megadtak a standok m#kö-

déséhez. A kell" technikai felkészült-
ség mellett kedves házigazdaként ven-
dégelték meg az arra megforduló hall-
gatókat, oktatókat, színvonalas m#-
sorral tették még vonzóbbá a rendez-
vényt.
A Börzén alkalom nyílt olyan egye-

temi társaságok, szervezetek bemu-
tatkozására is, melyek a mindenna-
pokban nem hirdetik magukat széles
nyilvánosság el"tt, ugyanakkor mun-
kájuk, jelenlétük elengedhetetlen a na-
pi betegellátásban, gondolok itt példá-
ul a Magyar Gyógytornászok Társa-
ságára vagy a Országos Bábaszö-
vetségre, aMagyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetségre, illetve a Ma-
gyar Ápolók Szövetségére. Az okta-
táshoz szorosan kapcsolódó szerve-
zeti egységek szintén jeles számban
képviseltették magukat a rendezvé-
nyen, úgy mint: Rezidens Szövetség,
ERASMUS, Kerpel-Fronius Ödön

Tehetséggondozó Program, és
ugyanitt kaptak helyet a kutatással is
foglalkozó szervezetek, mint például a
Leend! Kutató Orvosok Társasága.
Az ilyen fórumok egyetemi szint#

megjelenése egy olyan méretekkel bí-
ró fels"oktatási intézetben, mint a
Semmelweis Egyetem, szinte elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy egymás
munkájába, az Egyetem adta lehet"-
ségekbe szélesen betekintést nyer-
hessenek a hallgatók, az egyetemi pol-
gárok. Ezúton szeretnénk egyben kö-
szönetet mondani a meghívásnak és
reméljük, a jöv"ben is alkalmunk nyílik
ezen vagy ehhez hasonló fórumon
megjelennünk.
A Semmelweis Egyetem I. sz. Se-

bészeti Klinikájának Kísérletes Sebé-
szeti Részlege nevében:

Dr. Szijártó Attila
egyetemi tanársegéd

Börze szike alatt

Dr. Mészáros György megnyitja
a rendezvényt
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