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Egészséget építünk! 

Beszámoló a versenyről  
 
   Az előkészületek már hónapokkal a rendezvény előtt 
megkezdődtek. Veréb Fanni, negyedéves 
orvostanhallgató vezetésével közel 20 lelkes 
orvostanhallgató dolgozott együtt csapatával a 
szervező teamet erősítve. A rendezvényt Prof. Dr. 
Hunyady László, a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Karának dékánja, valamint versenyünk 
fővédnöke nyitotta meg az Elméleti Orvostudományi 
Központban. Ezt követte Hegedűs Judit, gazdasági 
igazgató asszony beszéde. A résztvevőket Kerkovits 
Nóra Melinda, egyesületünk elnöke is köszöntötte. 

 
   A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete 
elkötelezett a magyar laikus populáció 
egészségtudatosságának és egészségértésének 
fejlesztése iránt. Az Egyesület kiemelt figyelmet 
fordít a 14-19 éves korosztály egészségnevelésére. A 
négy fordulós verseny során összesen több, mint 350 
középiskolás csapatot érintettünk, ez körülbelül 1765 
diákot jelent. A harmadik forduló keretében a 
diákoknak egy egészségnapot kellett kompletten 
megvalósítaniuk lakóhelyükön, közvetlen 
környezetükben. Az itt elért célközönség száma 

említésre méltó, 10000 körülire becsülhető. A döntőbe a legjobb 36 csapat (180 diák) volt kvalifikált, 
köztük határon túli középiskolákból is érkeztek. A csapatok különböző állomásokon mérték össze 
tudásukat interaktív, logikai csavarokat tartalmazó feladatokban, amelyek egyesületünk főbb prevenciós 
témakörei köré csoportosultak. 

 
   Külön kiemelendő a Semmelweis Ignác életéről szóló állomásunk, amely az anyák megmentőjének 200. 
évfordulójának emlékére született, tisztelegve egyetemünk névadója előtt.  
Az egész napos eseményen összesen kb. 160 orvosanhallgató segédkezett. Ők valamennyien 
egyesületünk aktív tagjai. A szünetekben a versenyzőknek lehetőségük volt a Decathlon sportszereit 
kipróbálni, megismerhették Sportolj ma! programjukat, valamint Dr. Zacher Gábor klinikai toxikológus, a 
Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezetője is megtisztelt minket előadásával.  
A kísérő pedagógusoknak értékes szakmai programmal készültünk, Dr. Fritúz Gábor vezetésével. 
Az eredményhirdetésre késő délután került sor, amelynek során minden csapat izgatottan várta a jól 
megérdemelt nyereményeket. Az első helyezést a Not Found csapata vívta ki magának a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnáziumból. Az idei évben már 10 csapatot tudtunk díjazni az összegyűlt támogatásokból. A 
korábbi években ehhez hasonló még nem fordult elő. Győztes azonban minden résztvevő csapat, akik 
hozzájárultak környezetük egészségtudatosságához, kortársaikat edukálva terjesztik ezt a jó példát. 

 
   A résztvevőktől, meghívott vendégeinktől számtalan pozitív visszajelzést kaptunk, megerősítve és 
inspirálva minket arra, hogy a következő években is szervezzünk Egészségversenyt. Bízunk abban, hogy 
ezekből a gyerekekből egy olyan generáció fog felnőni, akiknek egészségtudatos és preventív 
gondolkodásmódja követendő példa lesz mindenki számára. 


