
 

Dr. Merkely Béla rektor köszöntője a Szent Rókus Klinikai Tömb teraszán 

rendezett koncert előtt 

 

Július elseje, vagyis Semmelweis Ignác születésének napja immár 28 éve 

ünnepnap: a magyar egészégügy napja.  Az egyetemen ilyenkor amellett, hogy 

szimbolikusan lezárjuk a mögöttünk álló akadémiai évet, megemlékezünk 

névadónkról, valamint kifejezzük az egészségügyben dolgozók iránti 

megbecsülésünket is.  

Néhány hónapja még úgy készültünk, hogy a mai nap – sőt, az egész év – az 

ünneplés jegyében telik majd: egyetemünk elérkezett jubileumi, 250. 

évfordulójához. A koronavírus okozta pandémia azonban alaposan átírta 

terveinket: az ünneplést félbeszakítva az egyetem és polgárai a járvány elleni harc 

élére álltak. Ennek – Önöknek – köszönhető, hogy a mai eseményre sor kerülhet, 

a fertőzést ugyanis sikerült megállítanunk.  

Önök ugyanazt tették, amit a járvány előtt, vagy épp a veszélyhelyzet elmúlta óta 

tesznek: életeket mentenek, betegeken segítenek, a magyar emberekért 

dolgoznak. Miközben az ország jelentős része kénytelen volt leállni, hogy így 

lassítsa a vírus terjedését, Önök kettőzött erővel, megnövekedett terhekkel 

dolgoztak, hogy Magyarországon minél hamarabb újraindulhasson a korábbi élet.  

Épp ezért az elmúlt hónapokban mindenki számára nyilvánvalóvá vált, milyen 

elképesztő munkát végeznek. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 

lehetetlen.” Széchenyi István szavai is megerősítenek minket abban, hogy nincs 

az az akadály, amit összefogással ne tudnánk legyőzni.  

Külön öröm, hogy a mai napon immár úgy állhatok itt, a Szent Rókus kórház 

területén, hogy elmondhatom: itthon vagyok. A kórház, ahol Semmelweis Ignác 

maga is dolgozott, immár Szent Rókus Klinikai Tömbként a Semmelweis 

Egyetem része. Nem is kérdés, hogy mindez a változás az oktatás és a betegellátás 

területén is fejlődést hoz az intézmények életében. 

Semmelweis Ignácra az anyák megmentőjeként emlékszünk – születésnapján, 

emlékműve előtt fejet hajtottunk, de egyben fejet hajtottunk az egészégügyben 

dolgozók előtt, akik bebizonyították: méltó örökösei a világhírű magyar 

professzornak.  

Kérem, hallgassák szeretettel a Medikus Zenekar koncertjét! A poharamat 

Önökre, a Szent Rókus Tömb munkatársaira, a Semmelweis Polgárokra emelem. 

Egészségünkre!  


