3

XI. évfolyam 3. szám 2010. április 6.

Semmelweis
Egyetem
Az Orvosegyetem
és a TF-Fórum újságok jogutódja
A Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi,
Egészségtudományi, Fogorvostudományi,
Gyógyszerésztudományi, Testnevelési
és Sporttudományi Kara hallgatóinak
és közalkalmazottainak lapja
Megjelenik háromhetente
Felelős kiadó: az egyetem rektora;
dr. Tulassay Tivadar
A szerkesztőbizottság elnöke:
dr. Sótonyi Péter rector emeritus
(sotpet@igaz.sote.hu)
A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:
dr. Donáth Tibor professor emeritus
(donath@ana.sote.hu)
Felelős szerkesztő:
Tolnai Kata dr.
(tolnaikata@gmail.com),
Telefon: 06-20-825-9747
Szerkesztőség: 1085 Bp., Rökk Szilárd u. 13.
Tel./fax: 267-6166 (üzenetrögzítővel)
E-mail: ujsag@bkt.sote.hu
Olvasószerkesztő:
dr. Szelid Veronika
A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Békási Sándor (HÖK)
bekasisanya@gmail.com
dr. Bubenyák Máté (GYTK)
(bmate@gyok.sote.hu)
Csetneki Júlianna egyetemi főnővér
(csetneki@kkt.sote.hu)
dr. Gombocz János (TF)
(gombocz@mail.hupe.hu)
dr. Hermann Péter (FOK)
(hermann@pannongsm.hu)
Horváth N. Orsolya (HÖK)
h.orsolya@hotmail.com
dr. Jákó Kinga (SMIF)
(jako@rekhiv.sote.hu)
dr. Kardon Tamás (KHT)
(kardon@puskin.sote.hu)
dr. Karlinger Kinga (ÁOK)
(karlking@radi.sote.hu)
dr. Kormos Andrea (GFI)
(kormos.andrea@lotus.rekhiv.sote.hu)
Kún Éva (MKI)
(kuneva@rekhiv.sote.hu)
dr. Langer Róbert (ÁOK)
(roblanger@hotmail.com)
Márton Emőke (DI)
(marton@phd.sote.hu)
Oláh Dániel (HÖK)
olah.daniel@iocs.hu
dr. Polgár Veronika (ETK)
(polgarv@se-etk.hu)
dr. Szabóné Balogh Clarissza
(claris@freemail.hu)
dr. Voszka István (ÁOK)
(voszka@puskin.sote.hu)
Az újságot kiadja a Semmelweis Kiadó
www.semmelweiskiado.hu
dr. Táncos László
Tördelőszerkesztő: Békésy János
Terjesztés, hirdetésfelvétel:
Kovács Veronika
(kovver@net.sote.hu)

Nyomta: Avaloni Kft.

Széchenyi-díjat kaptak: Ádám Veronika és Tulassay Zsolt
Hagyományos kínai orvoslás az ETK-n

tartalomból
7. oldal
9. oldal

Már a bejelentés is hatalmas visszhangot keltett, hiszen egyetemünk történetében eddig szokatlan új
képzést fogad be a tervek szerint szeptembertől az Egészségtudományi Kar. Mészáros Judit dékánt
kérdeztük a részletekről.

Experimental surgery

10. oldal

The Experimental Surgery Section functioning in the No. 1 Department of Surgery is a nonautonomous unit within the department. As a result of nearly 10 years’ effort the laboratory was
revived and today it is the centre for an increasingly wide range of research under the leadership of
its head, Attila Szijártó.

Örökkévalóságnak készült klinikaépület

11. oldal

Nemrég lett százéves az Üllői úti platánoktól védett I. Sz. Sebészeti Klinika. Jövőjét felújításával képzeli el Kupcsulik Péter igazgató.

Embriók varázslatos világa

13. oldal

Lenyűgöző kép szerepel a Neurogastroenterology & Motility című havilap idei összes számának címlapján. Harmadjára választotta ki a rangos szakfolyóirat a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
Intézetben dolgozó Nagy Nándor adjunktus munkáját címlapjára.

Hétköznapi gondok, felemelő pillanatok

14-15. oldal

Egymást érik a szakmai rendezvények az Urológiai Klinikán, és a klinika alapításának 90. évfordulójára
is készülnek. Minderről beszámol olvasóinknak a klinikát 13. éve irányító Romics Imre professzor, akit
az Európai Urológus Akadémikusok Társasága nemrég elnökévé választott.

Magyar Örökség-díj

16. oldal

A Magyar Örökség és Európa Egyesület figyeli és díjazza korunk, valamint a II. világháborút megelőző időszak legjelentősebb magyar teljesítményeit. Most Kopp Mária és Csermely Péter kaptak
kitüntető oklevelet.

Kulturális Napok 2010

17. oldal

Az immár hagyományosnak számító rendezvény gálaestjét az egyetemi kultúra fellegvárába, a
Semmelweis Szalonba hívta meg Tulassay Tivadar rektor. Gyönyörű produkciókat láttunk az elegáns környezetben.

NET-es ismerkedési délután

18. oldal

A több mint harmincéves NET történetében először tartottak ismerkedési estet az épületben lévő
szervezeti egységek. Tompa Anna ötletgazdáé az érdem, hogy március 12-én a Díszpáholy előterében Hugonnai Vilma emléktáblájának újraavatását követően jócskán a délutánba nyúló vidám
intézeti bemutatkozásokra sor kerülhetett.

Egészségpolitika és művészet

21. oldal

Márai Sándor idézettel adta meg a „Professzori tea” március 10-i rendezvényén a felütést Karádi
István ÁOK dékán, aki a III. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatójaként volt házigazda Szócska
Miklóssal, az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatójával közösen. A ráadás házi könnyűzene volt a III. Sz. Belgyógyászati Klinika zenekarától.

Semmelweis Karneval

22. oldal

Unter Mitwirkung der IÖCS (der Instruktorengruppe) und der HÖK (der Studentischen Selbsterwaltung)
wurde in diesem Jahr der Semmelweis Karneval aus der Wiege gehoben, der im Gegensatz zu seinem
Namen keine Faschingsfeier ist, sondern eine in die Atmosphäre der brasilianischen Welt versetzte
feierliche Veranstaltung.

ISAS student organization

23. oldal

Emese Tókos, the recently elected chair of ISAS (International Students Association of Semmelweis)
and fourth-year student of the English-language course at the Faculty of Dentistry, came to
Semmelweis University from the United States. We spoke to her about the operation and objectives
of the student body.

Hírek, eseményen – röviden

24-25. oldal
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Címlapon fent: Kulturális Napok 2010, cikk
a 17. oldalon, fotó: Kocsis Janka
Címlapon középen: Egyetemi ünnepség
március idusán, összefoglaló a 4-6. oldalon,
fotó: D. Kiss Balázs
Címlapon lent: Egyetemi karnevál idén
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A Magyar Köztársaság Jó tanulója – Jó sportolója
A magyar diákok számára adható legmagasabb kitüntetést, amely az ország legtehetségesebbjeinek teljesítményét ismeri el, idén négy TF-hallgató kapta meg:
Árva Mátyás
Döbörhegyi Balázs
Kámán Bálint
Turcsányi Krisztina Anett

I. évf. Sportmenedzser MSc, nappali tagozatos hallgató
I. évf. Sportmenedzser MSc, nappali tagozatos hallgató
I. évf. Sportmenedzser MSc, nappali tagozatos hallgató
II. évf. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc, nappali tagozatos hallgató

ünneplő
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Szabadság csillagai

”Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,
de ma már maga sem tudja, hogy mit akar”
Babits Mihály: Petőfi koszorúi (1926)

A nemzeti ünnepünk 162. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi
ünnepséget dr. Szél Ágoston általános rektorhelyettes nyitotta meg.
Dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
igazgatója, ünnepi beszédének elején feltette a többi közt a következő
kérdéseket: a szabadság vágya és kivívása-e az egyetlen üzenete 48-nak, a
nemzet felemelkedésének egyedüli gátja valóban a szabadság hiánya-e, s
beteljesültek-e 48 célkitűzései.

eszköztelen megmutatása igazi értéket
teremtett azon a néhány négyzetméteres
emelvényen, amelyet mind a négy oldalról
körülvettek a nézők. Köszönet az előadásért a szereplőknek, akik név szeirnt a következők: Fenyves Bánk (ÁOK I.), Lukács
Gabi (FOK III.), Hajnáczky András (ÁOK
VI.), Esze Tamás (ÁOK I.), Takács Bence
(TF-et végzett előadóművész), Komlós
György (FOK III.), Köles Katalin (ÁOK III.),
Szigeti László (ÁOK IV.), Zsákai Lilian
(PhD-hallgató), Nánási Tibor (ÁOK V.),
Pittner Rebeka (FOK III.), Raizer György
(ÁOK V.) és Molnár Emese (ÁOK III.)
A színjátszó csoport legközelebb az áprilisi Professzori tea összejövetelen lép közönség elé.

Jó tanuló – jó
sportoló díjazottak
A Szenátus a Testnevelési és Sportbizottság javaslata alapján a következő hallgatóknak adományozta a díjat.

Hallgatónők
I. helyezés
Csajági Eszter (ÁOK V.)

 Szél Ágoston

 Matolcsy András

Oly kevés szó esik a 48-as szabadságharcban hozott áldozatokról és összefogásról, pedig szükségünk lenne meríteni ezen
emlékekből – mondta a szónok, miután
vázolta, hogy a bizalom- és morálvesztett
mában az összefogás hiú ábrándnak tűnik,
pedig ez is kell a szabadsághoz. „Szabadság ott van, ahol a nemzetnek jövőképe
van, és azért áldozatokat képes hozni. Szabadság ott van, ahol előrébb van a nemzeti
érdek az egyén érdekeinél.”
Az ünnepi beszéd után került sor az egyetemi kitüntetések és alapítványi díjak átadására.
Ezt követően az ünnepség résztvevői megnézték a hallgatókból álló Semmelweis
Kapocs Versmondó Kör ünnepi műsorát,
amelyet Molnár Emese (ÁOK III.) állított
össze és rendezett. A verseket és énekeket
tartalmazó összeállítás eredetileg a „Turáni
átok” címet kapta.

kozták a magyarokat, amikor Szent István
király feladta a pogány vallást. Némelyek
szerint csak ezer évre szólt az átok, mások
szerint viszont egészen addig tart, amíg a
magyarok fel nem adják az új hitet. Egyes
hiedelmek szerint István azzal hozta népére az átkot, hogy megtörte az örökösödési
rendet, és így megszegte a vérszerződést.
Egyes források a fenti legendát a XIX. század második felére teszik. Sokak szerint a
magyarok hírhedt pesszimizmusa, a magas öngyilkossági ráta, a politikusok széthúzása és a sok történelmi csapás az átokkal magyarázható. Egyes szerzők szerint
csak olyanokon fog, akik hisznek benne,
azonban meg is törhető. Az ehhez szükséges varázsszavak egy-egy betűje a magyaroknál van elrejtve. Ha a betűket egymás
mellé tesszük, kijön a varázsige, és az átok
megszűnik. Ezt a pozitív kicsengést, a magyarok lelkébe beköltöző haza képét mutatta fel a hallgatók műsora, történelmünk
egyes korszakait versben és énekben felidézve.
A beszéd és énekhang dobszóval kísért
együtthangzása átütő, megindító erővel
hatott. Kiváló előadást láttunk, amelyben
a gondolatok és érzések lecsupaszított,

Megtörhető átok
az őshazából
Az átoknak több legendája is fennmaradt.
A bemutatott színmű ezen hiedelmek egyikére épült, amely szerint a táltosok megát-

II. helyezés
Marton Orsolya (TF V.)
III. helyezés
Duka Krisztina (ÁOK V.)
IV. helyezés
Márkus Emese (TF IV.)
V. helyezés
Cholnoky Sára (TF II.)
VI. helyezés
Sákovics Virág (TF I.)

Férfihallgatók
I. helyezés
Kámán Bálint (TF III.)
II. helyezés
Árva Mátyás (TF III.)
III. helyezés
Döbörhegyi Balázs (TF III.)
IV. helyezés
Markgruber Balázs (ÁOK IV.)
V. helyezés
Matlák János (TF I.)
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Egyetemi kitüntetések
A Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetettek
Általános Orvostudományi Kar

Fogorvostudományi Kar

Németh Ágnes (I. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Pálfalvi Edina (I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Sinka Béla (Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Szabó Tihamérné (Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti
és Fogászati Klinika)
Vargadi Andrásné (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
Pálvölgyi Éva (Konzerváló Fogászati Klinika)

Polyák Gabriella (III. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Sármán Pál (III. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Kondor Irén (III. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Takács Anikó (Érsebészeti Klinika)
Gergelyné Ritter Margit (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Szűts Ferencné (II. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika)
Bokrosné Magyar Erzsébet (Kardiológiai Központ)
Varga Istvánné (Neurológiai Klinika)
Dr. Magyar Péter (Radiológiai és Onkoterápiás
Klinika)
Kollárné Túri Zsuzsanna (I. Sz. Sebészeti Klinika)
Galambos Kornélné (Szemészeti Klinika)
Mihalik Csilla (Szívsebészeti Klinika)
Pászti Imre Jánosné (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
Dr. Pánovics József (Urológiai Klinika)
Dr. Petheő Gábor (Élettani Intézet)
Dr. Kerényi Tiborné (Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet)
Takács Tivadarné (Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet)
Dr. Léránt István (Orvosi Biokémiai Intézet)
Dr. Takács Sándorné (Orvosi Biokémiai Intézet)
Hámori Alexandra (Dékáni Hivatal)

Gyógyszerésztudományi Kar
Tóth Lenke (Farmakognózia Intézet)
Vajvodáné Pénzes Eszter (Dékáni Hivatal)

Központi Szervezeti Egységek
Török Ilona (Gazdasági Informatikai Osztály)
Tóth Ágnes (Informatikai Igazgatóság)
Szani Józsefné (Beruházási és Vagyongazdasági Igazgatóság)
Krajcsovics Gézáné (Beruházási és Vagyongazdasági Igazgatóság)
Molnár László (Beruházási és Vagyongazdasági
Igazgatóság)
Bíró András (Nyelvi Kommunikációs Központ)
Bévárdi Józsefné (Rektori Hivatal)
Tövisházi Zoltánné (Rektori Hivatal)
Csatári Józsefné (Rektori Hivatal)
Iklódi Albert (KUT Gazdasági és Üzemeltetési
Igazgatóság)
Petrusán Tivadar (Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság)
Menus Zsolt (Biztonságtechnikai és Logisztikai
Igazgatóság)

Rektori Dicséret
Általános Orvostudományi Kar
Juhász Rózsa (Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyak sebészeti Klinika)
Bergerné Börzsei Ildikó (Fül-Orr-Gégészeti,
Fej-Nyaksebészeti Klinika)

Ódorné Cziegler Mária (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Vendégh Marianna (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Sulyok Ágnes (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Simay Katalin (Kardiológia Központ)
Bettenbuch Tünde (Kardiológiai Központ)
Bárányné Pallag Adrienn (I. Sz. Patológiai és
Kísérleti Rákkutató Intézet)
Szabó Szilvia (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
Romvári Zoltánné (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
Romvári Zoltán (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
Belinszky Gáborné (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
Dr. Szentmártoni Gyöngyvér (Radiológiai és
Onkoterápiás Klinika)
Kövesháziné Muntyán Alexandra (I. Sz. Sebészeti Klinika)
Dr. Tóth Jeanette (Szemészeti Klinika)
Dr. Sényi Katalin (Szemészeti Klinika)
Láng Tiborné (Szemészeti Klinika)
Karcagné Jászberényi Valéria (Szemészeti
Klinika)
Jurasits Zsuzsanna (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

Keszthelyiné Hetyei Zsuzsanna (I. Sz. Szülészeti Nőgyógyászati Klinika)
Dr. Tóth Sára (Genetikai, Sejt és Immunbiológiai
Intézet)

Fogorvostudományi Kar
Dr. Götz Gergely (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
Dr. Balaton Gergely (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
Zachár Nándorné (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)

Egészségtudományi Kar
Gilingerné Dr. Pankotai Mária (Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék)

Gyógyszerésztudományi Kar
Érszegi Péterné (Gyógyszerhatástani Intézet)

Dékáni Dicséret
Általános Orvostudományi Kar
Molnárné László Gabriella (Fül-Orr-Gégészeti,
Fej-Nyaksebészeti Klinika)
Kovács Enikő (Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika)
Balaton Gabriella (I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika)
Babicz Tímea (Kardiológiai Központ)
Horváth Gáborné (Radiológiai és Onkoterápiás
Klinika)
Kőmezei Ágnes (Radiológiai és Onkoterápiás
Klinika)
Krusovszki Istvánné (Szemészeti Klinika)
Mohácsi Ödönné (Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika)
Fekete István (Szemészeti Klinika)
Dr. Dobainé Kretovics Mária (Szemészeti Klinika)
Papp Ferencné (Szemészeti Klinika)
Németh Gábor (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
Weigert Ilona (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

Központi Szervezeti Egységek
Kisdaróczi Orsolya (Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság)
Fábián Albert (KUT Gazdasági és Üzemeltetési
Igazgatóság)
Sztaniszlovszki Attiláné (Beruházási és Vagyongazdasági Igazgatóság)
Valuska Sándor (Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság)
Lesti Pál (Biztonságtechnikai és Logisztikai
Igazgatóság)
Teleki Gizella (Külföldi Hallgatók Titkársága)

Fogorvostudományi Kar
Pallaginé Balla Krisztina (Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika)

Gyógyszerésztudományi Kar
Bánki Horváthné Jakab Katalin (Gyógyszerészeti Intézet)

Egészségtudományi Kar
Marosi Istvánné (Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék)

ünneplő
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Alapítványi díjak
Apáthy István Alapítvány díjazottjai
Az alapítvány által meghirdetett preparátumkészítő pályázaton a következő eredmények születtek.
I. helyezés
Dorogi Bence (ÁOK IV.)
II. helyezés
Pápai Zsolt (ÁOK IV.)
Bennemann Stephan és Buday Zoltán
(ÁOK II.)
III. helyezés
Lestár Péter (ÁOK II.)

Fotó: Kiss József

Különdíj

 Kovách Sándor, Eördögh Márton, Kurucz Péter, Ruttkay Tamás, Fehér Erzsébet,
Donáth Tibor, Csillag András, Keglevich Laura, Pataki Zoltán, Molnár Gyöngyvér,
Fejér Zsolt, Aldorfer Károly, Lukáts Ákos

Balogh Bernadett és Kollár Krisztina (ÁOK II.)
Vass Géza és Kempler Miklós Soma (ÁOK II.)
Szíjártó Annamária (ÁOK I.)
Grimm András (ÁOK III.)

Az ünnepségről szóló összeállítást Tolnai
Kata készítette, fotók: D. Kiss Balázs

Mihálkovics-díjak
Az oktatást segítő készítményekért és módszerekért, valamint egy tudományos téma
önálló kidolgozásáért ítéli oda az alapítvány
kuratóriuma. Az első helyezett Hock Bertalan bronzplakettjét is megkapja.
I. díj
Kovách Sándor (FOK III.)
II. díj

III. díj
Molnár Gyöngyvér (ÁOK V.)
Oklevelet kap
Eördögh Márton (ÁOK III.)
Kurucz Péter (ÁOK IV.)
Pataki Zoltán (ÁOK II.)
A díjazottak vezetőtanárai:
dr. Patonay Lajos,
dr. Aldorfer Károly.

Ünneplés a TF-en
A korábbi évek hagyományaihoz híven a
TF-en idén ismét méltóképpen ünnepelték március 15-ét. A Tehetséges Fiatalokműhely tagjai „A magyar név megint szép
lesz” című verses összeállításukban Petőfi
Sándor, Radnai Sándor és Rakovszky József
verseit adták elő zenés kísérettel a március 11-én az aulában tartott megemlékező ünnepségen – tájékoztatta lapunkat
Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina tanárnő, a TF-műhely alapítótagja.

Fotó: Tolnai Kata

Keglevich Laura (ÁOK IV.)
Ruttkay Tamás (ÁOK IV.)

 Első sor: Dorogi Bence, Nemeskéri Ágnes (kuratóriumi elnök), Pápai Zsolt, Vass
Géza; második sor: Kollár Krisztina, Balogh Bernadett, Szíjártó Annamária,
Grimm András, Kempler Péter, Buday Zoltán, Lestár Péter

A Baráti Kör díjai
Dr. Balázs Dezső-díj
Néhai dr. Balázs Dezső 10 millió Ft-os adományának kamataiból idén a következő személyek részesültek díjazásban.
Dr. Kozák Lajos Rudolf egyetemi tanársegéd (MR Kutatóközpont), 100 000 Ft;
Dr. Szijártó Attila egyetemi tanársegéd (I. Sz. Sebészeti Klinika), 80 000 Ft;
Mészáros Gergő ötödéves orvostanhallgató, 60 000 Ft.

Ifjúsági díjak
Az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórum négy szekciójának egy-egy kiváló teljesítményt nyújtó
diákszereplője jutalmazására összesen 60 000 Ft.
Az egyetemi hallgatók testnevelésének és szabadidősportjának fejlesztésére: 200 000 Ft.
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kitüntetettek

Széchenyi-díjasok
Ádám Veronika

Hazai és nemzetközi tudományos társaságokban tölt/töltött be vezető tisztségeket
(International Society for Neurochemistry,
European Society for Neurochemistry, az
MTA testületei, számos szakmai társaság,
OTKA, ETT). Számos díj és elismerés tulajdonosa: Szentágothai János-díj (1998),
Batthyány-Strattmann László-díj (2000),
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
(2000), Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési
Díj (2005).

Tulassay Zsolt

Nemzetközi hírű
gasztroenterológus

Az idegi károsodások mechanizmusa kutatásában elért nemzetközi szintű tudományos
eredményei, iskolateremtő oktatói, kutatói,
valamint eredményes egyetemi vezetői tevékenységének elismeréséül kapta a díjat.
1981-ben az orvostudomány kandidátusa,
1989-ben az orvostudomány doktora tudományos fokozatot szerzett. 1993-ban habilitált. Kimagasló szakmai munkásságának
eredményeként 2001-ben megválasztották
az MTA levelező, majd 2007-ben rendes tagjává.

Iskolateremtő biokémikus
Tudományos munkája mellett biokémiát oktat magyar és angol nyelven, orvostanhallgatóknak.
Szerkesztésében jelent meg eddig két kiadásban az Orvosi biokémia c. tankönyv,
amely az ország valamennyi orvosi karán
ajánlott olvasmány. Egyetemi munkássága
az európai színvonalú magyar orvosképzés
tradícióinak megőrzésére, értékeinek továbbfejlesztésére irányul. Kilenc éven át az
egyetem tudományos rektorhelyetteseként
tevékenykedett.
Iskolateremtő személyiség, laboratóriuma több évtizede szakterületének nemzetközi élvonalában tevékenykedik. Kutatása: az oxidatív stressz, a mitokondrium
működési zavarai, az oxigénhiány, a szabad gyök okozta neuronkárosodás szerepe a neurodegeneratív betegségek és az
ischemias agykárosodás kialakulásában.
Közleményei tudományterülete vezető folyóirataiban jelennek meg (pl.: Nature, Journal of Neurochemistry, Trends in Pharmacological Sciences). 1996-ban a Journal of
Neurochemistry és a Medical Science Monitor
c. szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja
lett. 1997 és 2000 között Széchenyi profeszszori ösztöndíjas volt.

kapott a klinika igazgatói teendőinek ellátására. 1994-ben egyetemi tanári kinevezést
nyert. 2001-ben az egészségügyi minisztertől megbízást kapott az Országos Belgyógyászati Intézet igazgatói teendőinek ellátására is. 2004 óta az MTA levelező tagja.
Rendszeresen tart tantermi előadásokat
belgyógyászatból magyar és angol nyelven. Oktatómunkájának eredményességét
bizonyítja, hogy a vezetése alatt álló klinikán számos rektori pályamunka és szakdolgozat készült.

Az oktatás és kutatás terén elért példaértékű és jelentős eredményei, valamint elhivatott gyógyító munkásságának elismeréséül
kapta a díjat.
1974-ben belgyógyászatból, 1992-ben gasztroenterológiából szerzett szakorvosi képesítést. 1980-ban emésztőszervi endoszkópos
témájú disszertációja alapján az orvostudomány kandidátusa lett, majd 1991-ben az orvostudomány doktora.
1993-ban sikeres pályázat útján egyetemünk
II. Sz. Belgyógyászati Klinikáján megbízást

A graduális oktatáson kívül széles körű
posztgraduális oktatási tevékenységet is végez. 2002 óta több mint 200 cikke, közleménye, tankönyve jelent meg, amelyek közül
kiemelt jelentőséggel bír, és egyben hiányt
pótol a 2007-ben megjelent A belgyógyászat
alapjai 1-2. című tankönyve. Tudományos
tevékenysége is nemzetközileg elismert. Témája az emésztőrendszeri betegségek témaköre, amelyben kórtani, diagnosztikai és
terápiás kérdések egyaránt fellelhetők. Az
emésztőrendszeri endoszkópia diagnosztikus és operatív eljárásait egyaránt műveli.
Több nemzetközi és magyar nyelvű folyóirat
szerkesztőbizottsági tagja. Aktív részt vállal a tudományos közéletben is. Tagja a Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Szakmai
Kollégiumnak. A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium elnöki teendőit 2000 óta látja el. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság
elnöki tisztjét 1998 és 2000 között töltötte
be. 2002-től ellátja az egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája vezetői teendőit. 2002-ben az MTA Orvosi Osztálya
tanácskozó tagjává választotta. A Magyar
Belgyógyász Társaság vezetőségi tagja.
Tk

További állami kitüntetések
A nemzeti ünnep alkalmából egyetemünk számos oktatója, dolgozója részesült állami, illetve
miniszteri szintű kitüntetésben.

Semmelweis-díj
Dr. Koós Rozália ny. egyetemi docens (ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Dr. Süveges Ildikó ny. egyetemi tanár, professor emerita (ÁOK Szemészeti Klinika)

Batthyány-Strattmann László-díj
Dr. Sándor Tamás ny. egyetemi adjunktus, önkéntes segítő (ÁOK II: Sz. Sebészeti Klinika)

Pro Sanitate-díj
Sági Jánosné klinikai főnővér (ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
Dr. Pánovics József egyetemi docens (ÁOK Urológiai Klinika)

Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél
Dr. Salacz György ny. egyetemi tanár (ÁOK Szemészeti Klinika)

díjazottak
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Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány
eredményei

 Hátul: Tóbiás Bálint, Freisinger Ádám, Marosi Attila, Inotai András, Laufer Rudolf, Sikó Bálint, Orgován Gábor, Blazics Balázs, Bányai Péter,
elöl: Sáska Zsófia, Szente Virág, Kállai Nikolett, Szegi Péter, Sándor-Kerestély Ágnes, Alberti-Dér Ágnes, Szarka Szabolcs és Kertesy Dóra

Oktató-kategória
I. díj
Dr. Bányai Péter tanársegéd, Farmakognózia Intézet
Dr. Dunkel Petra tudományos segédmunkatárs, Szerves Vegytani Intézet
Dr. Kállai Nikolett tanársegéd, Gyógyszerészeti Int.
Dr. Szarka Szabolcs tanársegéd, Farmakognózia Int.

Az ünnepi műsor margójára

PhD-kategória
I. díj
Dr. Blazics Balázs, Farmakognózia Intézet
Dr. Demeter Irma, Orálbiológiai Tanszék
Dr. Szente Virág, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
II. díj
Dr. Alberti-Dér Ágnes, Farmakognózia Intézet
Dr. Inotai András, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Syreon Kutató Intézet
Dr. Orgován Gábor, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Polgári Zsófia PhD, ELTE Kémiai Intézet
Dr. Sáska Zsófia Éva, Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Sinkó Bálint, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
III. díj
Dr. Lajkó Eszter, Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Int.
Dr. Laufer Rudolf, Gyógyszerhatástani Intézet
Dr. Szegi Péter, Gyógyszerhatástani Intézet

Hallgatói kategória
I. díj
Marosi Attila IV. évf.
Kiss Gergely V. évf.
Tóth Eszter IV. évf.
II. díj
Riethmüller Eszter V. évf.
Kertesy Dóra V. évf.
Szádvári Enikő Réka V. évf
Deme Ruth V. évf.
Tóbiás Bálint V. évf.
III. díj
Konrád Csaba V. évf
Tamás Bianka II. évf.
Zempléni Szabolcs V. évf
Jeszenői Norbert IV. évf
Sándor-Kerestély Ágnes V. évf.
Kútszegi Nóra Zsófia III. évf
Gyetvai László V. évf
Freisinger Ádám V. évf.
Soós Csilla V. évf
Szabó Ágnes III. évf.

Március 15-i ünnepség a Semmelweis Egyetemen. Örömmel indultam, mert a hallgatók egy
csapata önálló elképzeléssel, saját indíttatásból
ünnepi műsorral várta az egyetem vezetőit,
oktatóit, diákjait, dolgozóit. Jó érzéssel töltött
el, hogy az ifjúság hosszú évek után energiát
fektet egy ilyen fellépésbe, meg mer mutatkozni, ki mer állni, mondandója van.
Megdöbbenéssel figyeltem alkotásukat: fekete
ruha, fekete díszlet, fekete terem, fekete dobszó, fekete dalok, fekete gondolat. Nem színes,
nem kinyíló, nem tavaszi, nem csicsergő, nem
felemelő.
Miért ilyen szomorúak a mi fiataljaink? Miért hangzott utolsó mondataik üzenete így:
„Ne félj, a haza benned van”? Miért kiáltják,
hogy az értékek már és még csak az egyén
lelkébe zárt fosszíliaként léteznek? Mi felnőttek

mikor vesszük már észre, hogy valamit nagyon,
a hallgatókat nézve végérvényesen elrontottunk?
Az ünnepi beszéd a széthullás ellen, az összefogás szükségességét hangsúlyozva Illyés
Gyulát idézte: „Dörmögj testvér egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad,
ha kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha útjaink
megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak:
te mondd magadban a szókat, miktől egyszer
futóhomok, népek, házak Magyarországgá
összeállnak”. Milyen szavakat dörmögjünk,
milyen dalokat dúdoljunk gyerekeinknek,
hogy a félelemmel teli, jövőtlen, hazátlan és
házatlan, magányos, de tán gyökerekkel még
rendelkező ifjúság Magyarországgá összeállva
kitavaszodjék?
Jákó Kinga
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oktatás

Hagyományos kínai orvoslás
az ETK-n
Már a bejelentés is hatalmas visszhangot keltett, hiszen egyetemünk
történetében eddig szokatlan új képzést fogad be a tervek szerint
szeptembertől az Egészségtudományi Kar. Magyarországon és – egy
kis brit magánegyetemet leszámítva – Európában nálunk lesz először
autentikus hagyományos kínai orvoslást oktató kihelyezett tagozat.
Az áttörésként is jellemezhető esemény az egyre terebélyesedő külföldi
kapcsolatairól közismert Egészségtudományi Karnak köszönhető. A nem
kis fejtörést okozó döntés hátteréről és az újabb fejleményekről prof. dr.
Mészáros Judit dékán számol be olvasóinknak.
Nem volt könnyű
Ázsia ostroma. Kitartást próbáló, energiát emésztő előkészítő
munka, sok-sok próbálkozás után a legnehezebb lépéseken
túljutott a kar. Négy
éve minden nyáron
fogadják a felsőoktatási világranglistán
előkelő helyen szereplő Shanghai Jiao
Tong University oktatói-hallgatói csoportjait a kéthetes „Európa tanulmányok”
kurzusra. Cserébe az
itteni diákok és kollégák ismerkednek
ősszel az ottani oktatással,
kultúrával
tíz napig. Nemrég a
partnerintézmény ve-  Mészáros Judit
zetője írta: szeretnék
ezt a jól prosperáló programot továbbfejleszteni.

Tiszta forrásból
Mint megtudtuk: dr. Sótonyi Péter professzor javaslatára vették föl egy éve a kapcsolatot a hatalmas ázsiai ország 10. legnagyobb városában, Harbinban levő, szintén
nagyhírű Heilongjiang Hagyományos Kínai
Orvostudományi Egyetemmel, amelynek
magyarországi kihelyezett képzése elindításának hírére sokan felkapták itthon a fejüket.
– Nemcsak cirógatást kapok, hanem pofonokat is, de álljuk a sarat – jegyzi meg
a dékán asszony. – Hippokratész mondta
kétezer évvel ezelőtt: „Csupán két dolog
létezik: a tudomány és a vélemény; az első
tudást, a második tudatlanságot szül”. Ebből kell kiindulni. A hagyományos kínai orvoslást nem tekinthetjük semmisnek, mert
az nagyon is létezik. Több ilyen tudományt
oktató intézményt láttam Kínában, de a

– mi tanítjuk, a hagyományos orvosláshoz
kapcsolódókat viszont PhD-fokozattal rendelkező kínai oktatók, akik az oktatási idő
alatt itt laknak. Az akkreditációs anyagot
kint állítják össze, mi pedig az Oktatási Hivatalnak szükséges beadványt készítjük a
képzés regisztrálásához.
A kar arra is gondol, hogy bár a hallgatók
a harbini egyetemtől kapják majd diplomájukat, tudniuk kell, hogy mit ér képzettségük itthon és Európában. Ezért az ETK
közreműködésével készül a jogszabálymódosítás. A végzősök nem orvosi, hanem
hagyományos kínai gyógyász vagy terapeuta címet kapnak majd, felsorolva, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek önállóan. Ha minden a tervek szerint zajlik, akkor
szeptemberben 30 hallgatóval indul az
egész Európa fiataljai körében máris igen
népszerű oktatás, amelynek idővel bevezetik a master fokozatát is.

Kihelyezett ápolóképzés

harbini egyetem egészen más, ott a múlt
tudását ötvözik a jövő technikájával, ami
nagyon különleges dolgot eredményez.
Itt a lehetőség, hogy csak tiszta forrásból
terjedjen el ez a fajta orvoslás Magyarországon, ahol manapság foglalkoznak kínai
gyógymódokkal komoly szakemberek, de
kuruzslók is. A kihelyezett tagozattal kapcsolatos részleteket alaposan átbeszéltük
a partnerrel és az itthoni illetékesekkel. A
Harbinban végzett, ma nálunk közreműködő PhD-doktor, Yu professzor lesz kínai
részről a programigazgató, magyar oldalról pedig jómagam.

Mire jogosít ez a diploma?
Az önköltséges, tanévenként mintegy hatezer euróba kerülő, angolul folyó, ötéves
bachelor képzés utolsó éve Kínában lesz
majd, ezért a hallgatók kezdettől fogva kínaiul is tanulnak. Az alapozó tárgyakat –
anatómia, élettan, kórtan, biológia, fizika

Amíg a kínaiak kihelyezett tagozatú képzése indul az ETK-n, addig a karnak szeptembertől már elindult a székhelyen kívüli gyógytornász képzése Luganóban. Mint
hallottuk: nagyon szigorúan ellenőrzik,
követik a csaknem 60 svájci, olasz, francia
hallgató kinti oktatását. A partneregyetem
szorgalmazza, hogy az ETK az előbbin kívül
indítson kihelyezett BSc ápoló- és OKJ-s
ápolási asszisztensképzést is. Ennek előkészítésével foglalkoznak most, miközben
folytatják Ázsia meghódítását. Egy jó nevű
saigoni egyetem szívesen fogadna be az
ETK programjával megvalósuló ápolóképzést, s hasonló kéréssel fordult hozzájuk
a Peking University School of Nursing is –
árulta el a legújabb, még formálódó híreket Mészáros Judit dékán asszony.
Tolnai – Tóth

TF-reggeli
Március 5-én indították útjára a „TF-reggeli”-sorozatot, amelynek célja, hogy aktuális hazai és nemzetközi sport-szakpolitikai
kérdésekben tartsanak műhelymunkát.
A TF mindig részese volt a magyar sportfejlesztésnek. Mint ismeretes, a Lisszaboni
Szerződés beemelte a sport ügyét az EU
puha kompetenciái közé, ez év júniusára
tervezik megjelentetni az EU Sportkommünikét (ang. „Communication on Sport in the
European Union”, ún. „policy paper”), azt
az első hivatalos kiadványt, amely a leendő
európai sportpolitika alapja lehet.

practical training
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Experimental surgery
The Experimental Surgery Section functioning in the No. 1 Department of
Surgery is a non-autonomous unit within the department. The laboratory,
known among the staff as the “Experimental Theatre”, was earlier the
“Animal Theatre”. As a result of nearly 10 years’ effort the laboratory was
revived and today it is the centre for an increasingly wide range of research
under the leadership of its head, Dr. Attila Szijártó.

Fotó: Kata Tolnai

 Rita Stangl and Viktor Hegedüs

 The team of the Experimental Surgery section made up of medical students, PhD
students and residents
The poorly maintained basement location
was renewed from modest financial funds
and own resources at the end of the 1990s,
thus allowing the formation of a slightly
cramped although acceptable standard –
as regards its operation and equipment –

Ösztöndíj a nőknek
A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar
UNESCO Bizottsá g idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a
nemzetközi „L’ORÉAL-UNESCO for Women
in Science” program szellemében. Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és
kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények
elérésére serkentse, és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kutatói pályán. Az idei pályázat 3 ösztöndíjtámogatást tartalmaz nők számára.
A pályázat postára adásának határideje:
május 8.
További információ:
Sasvári Tünde, tel: 438-2236,
email: tsasvari@hu.loreal.com,
www.loreal.hu

experimental laboratory. Dr. Attila Szijártó,
department surgeon and professor, has
been acting head of the Experimental Surgery Section since 2003. He was awarded
a PhD in 2007 for his experimental surgical research, and in 2009 he launched his
own subject at the School of PhD Studies.
Alongside the many achievements and excellent team spirit, the unconditional support of the clinic also helped medical students and PhD students conduct their
surgical scientific work in the “Experimental Theatre”. Lacking a university institute,
the Experimental Theatre endeavours to
meet the demands of students. Each year,
staff of the laboratory give numerous lectures and papers at domestic and international conferences.

Combining the theoretical
and practical
Under tutorial guidance and within the
frameworks of close cooperation with university and non-university institutions, the
students carry out experimental modelling
of gastroenterological, oncological and

surgical problems. Their aim is to take the
path leading towards clinical applications.
Bearing this in mind, a scientific section
has been developed where the up-to-theminute knowledge of theoretical researchers is combined with a solutions-driven
clinical approach. The skills and abilities of
young talented people can freely evolve
in this practice-oriented environment.
Over the past few years there has been a
constant increase in the number of medical students conducting scientific research
work here; at present there are around
18 active in the section, although former
students also return here thus the daily
work schedule is conducted by around
25 (see picture). Their achievements are
hallmarked by numerous successful presentations, awards won at university and
national Scientific Student’s Association
conferences, several rector’s tender applications that have won first place, participation at domestic and international conventions and publications.
There is an ever increasing demand on
the part of students working here to expand their training as well as continuing
the day-to-day routine work. In the last
academic year the staff of the Experimental Theatre launched the self-training facultative course “Surgery’s leading edge
issues – Applied sciences in surgery – Reasoning surgery”. As a consequence of the
positive feedback received from this series of lectures, they are being promoted in
an official form – as a course approved by
the doctoral school – from this academic
year.
TK
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Örökkévalóságnak épült
klinikaépület
Egymás után élnek meg tisztes kort gyönyörű épületeink. Nemrég lett
százéves az Üllői úti platánoktól védett I. Sz. Sebészeti Klinika. Jövőjét
megújításával képzeli el dr. Kupcsulik Péter igazgató professzor.

va magára hagyják. Szerintem pedig, ha
van egy kellően gondozott, használható
régi épület, és a berendezések, fejlesztések
követik a szakma igényeit, akkor az szolgálni tud minket a 21. században is.

NOTES-technika
Az ország legnagyobb sebészeti kapacitásával – 7 műtővel és angiográfiás laboratóriummal – rendelkező klinika azon kevés
centrumok közé tartozik, ahol magas szinten művelik a teljes gasztroenterológiai
és bizonyos mellkassebészeti onkológiai beavatkozásokat, valamint ezek
laparoszkópos változatait. E legkomplikáltabb műtétekből az országos teljesítmény
igen nagy hányadát végzik itt, noha a sebészet köztudottan az OEP mostohagyereke:
minél bonyolultabb az operáció, annál kevésbé „éri meg” csinálni. A klinika azonban
inkább Hippokratész fejével gondolkodik.
Magyarországon itt végeztek először kísérleti jelleggel sertésen transzvaginális
epehólyag-eltávolítást a NOTES-technika
hazai hagyományteremtői (Natural Orifice
Translumenal Endoscopic Surgery – Természetes Testnyílásokon Keresztül Végzett Sebészet). Március 6-án már harmadjára rendeztek e témában kongresszust, és itthoni
úttörői a természetes hegen (köldöknyíláson) keresztüli beavatkozásnak.
– Ebben a félévben elkezdjük kiterjesztettebb laparoszkópos daganatsebészeti programunkat, s remélem, hogy angiográfiás laboratóriumunkban tudunk majd
olyan ér- és májsebészeti beavatkozásokat
végezni, amelyeket eddig csak próbálgattunk. Ha sikerül kívül-belül megújítani a
klinikát, akkor én nem cserélném el ezt az
épületet egyetlen új kórházért sem.
T.A.

 Csuka Márta nővér és Kupcsulik Péter
Jól sikerült a tavaly novemberi évfordulós ünnepség,
amely nem annyira az épületről, inkább a benne folyó
tudományos tevékenységről
szólt. Az emelkedett hangulatot fokozta, hogy nagyon
sok egykori kolléga is eljött.
Az évforduló alkalmából
egy szép kiállítású könyvet
is megjelentettek az Üllői úti
klinikáról, a Semmelweis Kiadó gondozásában.
– Az épületet azzal a szándékkal építették annak idején, hogy ez lesz a világ legjobb sebészeti klinikája.
Sikerült: a kor legmagasabb színvonalán
valósult meg építészeti kialakítása.

Részleges fejlesztések
Az eltelt években azonban átélt nemkívánatos változásokat is az épület. Zsúfoltabb
lett, 120 betegre készült, most mintegy
160-at látnak el benne. Igyekeztek ugyan a
növekvő komfortigényekhez alkalmazkodni, részlegesen fejleszteni, összességében
azonban a nekirugaszkodás és a félbehagyás jellemezte a 60-as évektől – az alatta
futó 3-as metró építésétől – folyamatosan
felvetődő korszerűsítési kezdeményezé-

Otthonra találás
seket. Fel kellene újítani legalább az egyik
műtőblokkot, a 13-ágyas intenzív osztályt,
a hasonló nagyságú szeptikus részleget, és
időszerű lenne a külső renoválás is.
– Tavaly év végén reményteli beszélgetést
folytattunk dr. Tulassay Tivadar rektor úrral és dr. Stubnya Gusztáv főigazgató úrral a szükséges anyagi forrásokról. Bizakodom, hogy ezúttal sikerül megvalósítani a
rekonstrukciót – mondja a professzor.
Ezt az épületet az örökkévalóságnak hozták létre: bármeddig használható, ha karbantartják. Ma a „korszerű” kórházat 10
évre tervezik, berendezik csúcstechnikával, aztán egy évtized múltán amortizálód-

1877-ben nyílt meg az Üllői út és a Mária utca
sarkán (a mai bőrklinika helyén) az új Sebészeti Kóroda. Ezt már az önálló magyar sebészet megteremtője, Balassa János nem
érhette meg, tanítványa, Kovács József vezette a tanszéket, amelyet 1880-ban I. Sz. Sebészeti Klinikának neveztek el.
1877-ben költözött az intézet tanársegédi
lakásába Dollinger Gyula, aki később – öszszekülönbözve főnökével – kacskaringós út
után térhetett vissza 1897-ben a Mária utcai klinikára, s annak igazgatójaként álmodhatta meg az Üllői út és a Szigony utca sarkára a végleges otthont. Társa volt ebben a
kor „sztár” építészpárosa: Korb Flóris (1860–
1930) és Giergl Kálmán (1863–1954). 1909ben nyílt meg az eklektikus-szecesszizáló,
neoreneszánsz épület.
T.A.

informatika
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Az eljárt idő nyomában
Az informatikai fejlesztések terén jelentős ideje, már öt éve annak,
hogy egyetem szerte bevezették a kórházi és a gazdasági informatikai
rendszert. Ez nem kis idő, különösen azt a szédületes fejlődési ütemet
tekintve, ami az informatika terén tapasztalható. Mócsánné Ambrus
Katalinnal, az ISH Informatika Kft. Üzemeltetési Központ vezetőjével a
volt bölcsődeépületében lévő irodájában beszélgettünk az informatika új
megoldásairól és napjainkban tapasztalható változásairól.
Ezeket néhány szóban úgy foglalja össze
az egészségügyi informatikus végzettségű vezető, hogy a fejlődés eredményeképpen a régi rendszerek hardveres és szoftveres támogatottsága fokozatosan csökken,
előbb-utóbb meg is szűnik, miközben az
informatikai fejlesztések a mindinkább felhasználóbarát megoldásokat célozzák.
A néhány éve még a legkorszerűbbnek számító informatikai rendszerek szinte egyik
napról a másikra elavulnak.

Felhasználóbarát
programok
A piac úgy működik e téren, hogy a rendszerek mind hardveres, mind szoftveres támogatottsága elkezd csökkenni, új megoldásokat, szoftvereket nem lehet futtatni a
régi gépeken, de az új gépek sem mindig
támogatják a régi szoftverek használatát,
vagyis az új eszközökön nem használható Mócsánné Ambrus Katalin

Oktatástechnikai
és informatikai
fejlesztések
Egyetemünkön „A Semmelweis Egyetem felsőoktatási tevékenysége színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése” címmel indult
KMOP-pályázat részeként új, korszerű
oktatástechnikai eszközöket használhatnak oktatóink. A Stratégiai Főigazgatóság által koordinált pályázatból a
Karoktól beérkezett oktatástechnológiai fejlesztési igények valósulhatnak
meg. A pályázat segítségével ez év nyarán új projektorok, interaktív táblák,
audiorendszerek beszerzésére és telepítésére kerülhet sor a NET előadótermeiben és szemináriumi helyiségeiben, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar, a
Fogorvostudományi Kar, a Testnevelési
és Sporttudományi Kar, az Egészségtudományi Kar kijelölt előadóiban. A már
megvalósult és folyamatban lévő informatikai fejlesztésekről lapunk következő számában adunk tájékoztatást.

ak a régiek, és előbb-utóbb a korszerűbbeket kell beszerezni – mondja Katalin, hozzátéve, hogy nem érdemes megvárni a
teljes elavulást.
Az emberek a technikai és az informatikai
fejlődés eredményeit szeretnék élvezni a
munkahelyeken is, főként a rendszer praktikusságát illetően. Hiszen nem mindegy,
hogy egy munkafolyamat elvégzése meny-

nyi időt igényel. Az egészségügy e tekintetben speciális helyzetben van – mondja
az informatikus asszony, mert feladatainak
összetettségéből következően a legkorszerűbb technikát igényli, viszont forráshiány miatt kevés pénzből kell kiszolgálni és
működtetni az informatikai rendszert. Ezek
egyrészről a központi számítógépen lévő
operációs rendszereket, adatbázis-kezelő
szoftvereket, másrészt természetesen a végpontokon
lévő felhasználók
által használt informatikai eszközöket érintik. A programok új verziói a
kényelmi szolgáltatások széles tárházát biztosítják a
web böngésző alapú működtetésétől kezdve a mobil
eszközök használatának támogatásig.
Ez azt jelenti, hogy
a
legkorszerűbb
mobil eszközökkel
lehetne a rendszerre rákapcsolódva
munkát végezni.
A korábbi úgynevezett karakteres
rendszereket széles körben a Javatechnológiát alkalmazó rendszerek váltják
fel, így a programok eléréséhez nincs szükség másra, csak egy böngésző felületre
valamely tetszőleges eszközön, ami lehet
laptop, netbook, palmtop, iPad stb. Működésük pedig ugyanolyan, mint a böngésző
programoké – mondja Mócsánné Ambrus
Katalin.
Fotó, szöveg: Tolnai Kata

Baráti Kör összejövetele
Április 28-án, szerdán 17 órakor
A Doktorandusz Kiválósági Díj 2009. évi nyerteseinek bemutatkozása:
dr. Szeifert Lilla és dr. Tömböl Zsófia

Határkövek a szívsebészet történetében: prof. emer. dr. Lozsádi Károly
Hely:
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ, Hári Pál terem
(1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.
Dr. Turóczy Gergely
a Baráti Kör titkára

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke
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kutató

Az embriók varázslatos világa
Lenyűgöző kép szerepel a Neurogastroenterology & Motility című
havilap idei összes számának címlapján (képünkön). A képzőművészeti
alkotásnak is beillő fotón egy 9-hetes humán embrió vastagbelének
részlete jelenik meg. Harmadjára választotta ki a rangos szakfolyóirat
a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben dolgozó dr. Nagy
Nándor adjunktus munkáját címlapjára.
A székelyföld szívében,
Baróton született kutató cserépkályhás-mester édesapja
mellett inaskodott, miközben rátalált a természettudományra.
– Elsőéves voltam a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, amikor az
ELTE nyári ösztöndíjat kínált
a gödi embriológiai laborba. Tetszett a téma, az első
perctől kezdve megfogott
ez a varázslatos világ – emlékezik. – Éppoly döbbenetet
éreztem, mint amilyet hallgatóimon tapasztalok, amikor
először látnak mikroszkópon
keresztül embriót.

Hirschprung-kór
kutatása
A gödi labort vezető Magyar
Attila adjunktus 1995-ben
egy időre Oláh Imre emeritus
professzor fejlődésbiológiai
laboratóriumába került. Hoz-  Nagy Nándor a laborban
ta magával TDK-s tanítványát
is, aki diplomázása után új mentora mellett
ezen belül az idegrendszer kialakulását
szerzett doktori fokozatot, és tavaly már
tanulmányozzuk madár, zebrahal, egér és
„Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” címhumán embriókban.
mel ismerték el oktatói munkáját.
– Oláh professzor az embrionális fejlődés
Barátságszerző címlap
során kialakuló nyirokszervek tanulmányozását adta meg irányvonalnak. Akkoriban
Szeretnénk megérteni a jelenleg csak sebéjöttek az első hírek az őssejtek jelentőségészileg kezelhető fejlődési rendellenesség, a
ről, s lehetőséget kaptam, hogy a freiburgi
Hirschprung-kór fejlődésbiológiai hátteegyetemen elsajátíthassam Bodo Christ
rét. Az utóbbi két évben Oláh professzor
tanszékvezető anatómus professzor híres
fokozatosan adja át nekem a teendőket,
embriósebészeti technikáit – folytatja. – A
rám örökíti szemléletét. Ő kitűnő mestere
tudással visszatérve, itthon bekapcsoannak, hogyan kell egy fiatal kutatót elinlódhattam a modern fejlődésbiológiaidítani, csapatot építeni.
embriológiai kutatási irányba, így később
Először a Pediatric Research választotta címkopogtathattam a Harvard Egyetemen.
lapképéül 2008-ban a bostoni kollégával
Allan M. Goldstein gyermeksebész mifelkérésre írt közleményük illusztrációját,
énkhez hasonló laboratóriumában kaptam
amelyen egy csirkeembrió fluoreszcens feskétéves posztdoktori állást 2006-ig. Tavaly
téssel megjelölt vastagbél-idegrendszere
nyáron visszahívtak vendégkutatónak, azlátható. Tavaly egy másik közös cikkükhöz,
óta videokonferenciák segítségével műszintén Nagy adjunktus által készített, fürjködünk együtt: a béltraktus fejlődését,
embrió-bélben található endothel sejteket

 A népszerű címlapfotó
és idegsejteket bemutató fotó tetszett meg
a Developmental Biology újságnak. Megjelenése után tettek szert egy velük egykorú, hasonló témákkal foglalkozó londoni
kolléga, dr. Allan Burns (UCL, Institute of
Child Health) szakmai barátságára. Az általa küldött humán embriómetszet fluoreszcens festéssel ellátott fényképe díszíti
idén egész évben a Neurogastroenterology
& Motility címlapját.

Itthon érvényesülni
Barót–Budapest–Boston – nagy út, nem
csak kilométerekben mérve. Szülőföldjét
azonban nem felejtette el.
– Ha tehetem, hazalátogatok, s nem hanyagolom el az alma matert sem. Meghívott vendégtanárként kétszer is oktattam
anatómiát és embriológiát a kolozsvári
egyetemen. Diákkoromban sokat foglalkoztatott a Budapesthez, Erdélyhez is kötődő Apáthy István sorsa, úgy alakult, hogy
díjazottja lettem 2001-ben a nevét viselő
itteni alapítványnak, és mellszobrának tavalyi avatásán, Szél Ágoston intézetvezető professzor kérésére, előadást tarthattam
róla – meséli. – Megkedveltem Amerikát,
sokat lehet ott tanulni, de nem települnék
oda, engem minden ehhez a vidékhez köt.
Itthon vagyok Budapesten, és szeretném,
hogy a bélcsatornában lévő ideg- és immunrendszer működésének megértésével
egyszer olyan eredményt érhessek el munkacsoportommal, ami közelebb visz a fejlődési rendellenességek megelőzéséhez,
orvoslásához.
Kép és szöveg: Tóth Andrea

portré
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Hétköznapi gondok,
felemelő pillanatok
Mozgalmas hónapokat él az Urológiai Klinika. Egymást érik a szakmai
rendezvények, és a klinika alapításának 90. évfordulójára is készülnek.
Minderről beszámol olvasóinknak a klinikát 13. éve irányító dr. Romics
Imre professzor, akit az Európai Urológus Akadémikusok Társasága
nemrég elnökévé választott.

A klinika fontos szerepet játszik az európai urológia történetében, múzeuma is
van. Fennállásának 90. évfordulójára képeskönyvet készítenek az őrzött relikviákról, amelyek zömét a professzor gyűjtögette össze.
Romics professzor eközben jelenbeli elismertségen is fáradozik. Európai képzőhely

Először szerepelt urológiai téma a Semmelweis Symposiumon, és a tavaly novemberi újabb lendületet adott a klinika amúgy is
virágzó nemzetközi kapcsolatainak. Több
külföldi résztvevő nyomban hazautazása
után jelezte tudományos együttműködési
szándékát; egyetemünk székhelyen kívüli
képzésének hamburgi partnerintézménye,
az Asklepios Medical School pedig szintén symposiumra invitálta a klinika három
munkatársát. Más is történt még novemberben: Magyar Uroonkológus Társaságot
alapítottak.
Az idei esztendő a szokásos BabicsNoszkay Emléküléssel kezdődött, magyar
és külföldi felkért előadókkal. Februárban
a 23. Füvészkerti Urológus Napokra 4 szakember érkezett külföldről. Ez a rendezvény
is a megszokott magas színvonalon zajlott.
Ezután sem szűkölködnek eseményekben.
Elég csupán megemlíteni, hogy június 18án ünneplik intézményük, az 1920. június
20-án alapított, sebészettől önállóvá vált
klinika évfordulóját.

Erős tartóoszlopok
Közben természetesen élik hétköznapjaikat a klinikán, amely a szakterületen belül
nemcsak a legrégebbi, de a legnagyobb
és legszélesebb spektrumú is az országban. Nagy hagyománya van például a különféle inkontinenciák kezelésének, a kövesség gyógyításának, uroonkológiai és
andrológiai központként működnek, s
munkacsoport alakult a külső nemi szervek fejlődési rendellenességeinek, a húgycsőszűkületek és balesetek következményeinek műtéti megoldására.
– 1974-ben kezdtem ezt a szakmát, azóta sok minden fejlődött az urológiában:
az endoszkópia-laparoszkópia, a képalkotó eljárások, a különböző tumormarkerek,
a gyógyszerezés – sorolja Romics Imre. – A
legnagyobb fejlődést mégis a klinikán látom, kitűnő munkatársaimnak köszönhetően, akik fiatalon idekerültek, felnőttek,
specializálódtak, nyelveket tudnak, külföldet jártak. Mire elbúcsúzom vezetői tisztemtől, szinte mindegyikük minősített lesz.
Nekem az a dolgom, hogy segítsem előmenetelüket, megélhetésüket, külföldi tanulmányútjaikat. Tudom, hogy visszajön-

 Romics Imre
nek, és oszlopai lesznek a klinikának. Sok
ilyen erős tartóoszlop van már itt, és rendkívül büszke vagyok rájuk.

Nehéz tánclépések
Amennyi örömet jelent a klinika közösségében dolgozni, annyi fejtörést okoz naponta úrrá lenni a gazdasági megszorításokon.
– Két évvel ezelőtt a szaktárca 25%-kal
csökkentette a klinika ágyszámát, miközben 50%-kal növelte az ellátási területet.
Beteg nincs kevesebb, az elvárás csak nő.
Nem is lehet ez másként, hiszen szakmai
szempontból mi vagyunk az urológia VIPhelye, noha jóval többet kellene áldozni
a klinikaépületre. A központi támogatás
kevés, igyekszünk persze szponzorokat
szerezni, hogy teljen műszerekre, fejlesztésekre, mint nemrég a műtő légkondicionálására, s korábban a tanterem, az ambulancia kifestésére, a műtő felszerelésére.

a klinika, a térségben először őket akkreditálta a European Board of Urology.
Romics Imrét, számos nemzetközi tisztsége mellé, tavaly tiszteletbeli tagjává választotta – elsőként a közép-kelet-európaiak közül – a Német Urológus Társaság.
Tavasszal pedig hozzávetőlegesen 50. tiszteletbeli tagja lesz az Európai Urológus Társaságnak.

Elit szervezetben
S ami igazi kuriózum: őt választotta idei elnökének az Európai Urológus Akadémikusok Társasága. A rövidesen Budapesten tanácskozó elit szervezet eddig a kontinens
66 legkiválóbb szakemberét fogadta soraiba, a létszámot 75 tagban maximálva.
– Kemény szakmai vitákat tartunk, jól
megkritizáljuk egymást, egyébként pedig
jó barátok vagyunk. A kialakult állásponto-
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továbbképzés

Urofarsang – Füvészkerti Urológus Napok
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és
Uroonkológiai Centrum rendezésében idén február
19–20-án zajlott a Füvészkerti Urológus Napok (FUN)
– Urofarsang elnevezésű akkreditált tudományos
továbbképző tanfolyam, amely Romics Imre
professzor úr kezdeményezésére, 1999-ben indult
útjára.
Az utóbbi években a farsangi időszakban kétnaposra bővült a találkozó, és egyre népszerűbb az urológusok körében. A legutóbbira 337-en
regisztráltak.
Ezúttal az Aacheni Egyetem Urológiai Klinikájáról érkezett három német urológus, illetve Firenzéből egy magyar andrológus kolléganő.

Vendégelőadók külföldről
Romics professzor úr, megnyitó beszéde után, bemutatta az újonnan
megalakult Magyar Uroonkológiai Társaságot, amelynek ő az elnöke.
A köszöntő után Pajor László professzor (Szegedi Egyetem) a radicalis
cystectomia után alkalmazható különböző típusú vizeletelterelések
javallatát, szövődményeit, Axel Heindenreich professzor (Aacheni
Egyetem) a lokálisan előrehaladott prosztatakarcinóma kezelési lehetőségeit, Dorothea Rohrmann professzor asszony (Aacheni Egyetem)
súlyos, veleszületett urológiai fejlődési rendellenességek kora gyermekkori műtéteit, Bernhardt Brehmen docens (Aacheni Egyetem) a
metasztatikus veserák neoadjuváns és adjuváns szisztémás kemoterápiáját ismertette. A délelőtt Krausz Csilla docens (Firenzei Egyetem).
Előadásában a férfi meddőség genetikai hátteréről beszélt.
A délutáni szekcióban Romics professzor ismertette a denosumabkezelés jótékony hatását a prosztatarákos betegek androgén
deprivációs terápiája okozta csontvesztés kezelésében, és a vesedaganatok kezelésének jövőbeli stratégiáját. Varga József főorvos
(Uzsoki Utcai Kórház) az urológiai daganatok sentinel nyirokcsomósebészetéről, Szűcs Miklós (SE) az áttétes vesedaganatok Sutent kezelésének aktualitásairól, és az előrehaladott prosztatarák androgén
szupressziós terápiájának újabb eredményeiről, Majoros Attila (SE)
a BPH kombinált gyógyszeres kezeléséről számolt be. A kávészünet
után Jávor András (SE) beszélt a hazai egészségpolitika aktuális kérdéseiről.
Az idei „bonbont” Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Szövetség
akkori elnökének érdekes beszámolója szolgáltatta. Az esti báli vacsora kitűnő hangulatban telt, amelyben nagy szerepe volt a meghívott
Éles István parodistának is.
A szombati tudományos programban Riesz Péter (SE) a T1 GIII-as
hólyagtumor kezeléséről, Tóth György (Debreceni Egyetem) a prosztatarák szűréséről és kezeléséről, majd Kopa Zsolt (SE) a szexuális zavarok korszerű vizsgálatáról, gyógyításáról beszélt. A tudomá-


kat aztán igyekszünk otthon, és más nemzetközi szervezetekben képviselni.
Romics professzor szombat délelőttönként
is bejár a klinikára, hazaviszi a megválaszolatlan leveleket és a táskányi szakirodalmat. Írás, jegyzetelés közben zenét hallgat,
ritka szabad idejében az elmúlt 150 év történelmét olvasgatja. Első gondolata azonban mindig a családé.
– Gyakran álmodok a kicsi gyerekeimmel.
Felnőttek már, de kiskorukban keveset lehettem velük. Sokat ügyeltünk a feleségemmel, ő az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

 Aacheni vendégek társasáságában: Heidenreich, Romics,
Rohrmann és Brehmen professzor
nyos programot a már szokásos poszter-bemutatás zárta. A szekció
első díját a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának tanársegédje, Horváth András nyerte. Zárófelvonásként tesztvizsgára került sor,
amely 24 kreditpont megszerzését tette lehetővé.
Új kezdeményezésként idén a szombat délelőtti tudományos programmal párhuzamosan szakdolgozói szekció is volt, inkontinencia témakörben, amelyen szakdolgozók és szakorvosok tartottak nagy sikerű előadásokat.
Dr. Majoros Attila
egyetemi adjunktus

Klinikán docens. A 28 éves lányom közgazdász, többdiplomás, a fiam negyedéves medikus, várom, hogy eldöntse, mi akar lenni.
Én se tudtam még ezt az ő korában. Ötödévesen aztán uréterkővel bekerültem a klinikára, és megtetszett ez a szakterület. De
nem volt itt állás, mikor 1971-ben végeztem.
Hívtak a Kórélettani Intézetbe, felvetődött,
hogy esetleg elméleti orvos leszek, de 3 év
után rájöttem: mégsem ez az igazi út számomra. Nagyon jó nevelést kaptunk a testvéreimmel. Apánk asztalos volt, László bátyámmal az orvoslást választottuk, Ervin
öcsénk meg kiváló gyümölcstermesztő lett.

Összetartóak vagyunk. A történelem, a zene
és a család óriási erőt ad a mindennapi nehézségek elviseléséhez.

Andrológiai laboratórium
Európai színvonalú felszereléssel ellátott
andrológiai laboratóriumot és vizsgálót
avattak február 2-án. A saját anyagi forrásból átépített és felszerelt részleg átadásakor egyetemünk rektora, dr. Tulassay
Tivadar méltatta a klinika erőfeszítéseit, és
a magas szintű szakmai munkát.
Tolnai – Tóth

értékteremtők
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Magyar Örökség-díj
A Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért bírálóbizottság
rendszeresen figyeli és díjazza korunk, valamint a II. világháborút
megelőző időszak legjelentősebb magyar teljesítményeit. Az
ötvennyolcadik döntés alapján egyetemünkről dr. Kopp Mária és
dr. Csermely Péter kaptak kitüntető oklevelet, amelyet március 20-án
vettek át az MTA Dísztermében.

Pályázatok
Magyar-szlovén TéT 2011-2012
Beadási határidő: április 30.
Bővebb információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/felhivasok/sz

Magyar-osztrák TéT 2011-2012

Kopp Mária

Csermely Péter

Skrabski Árpáddal közösen, a magyarság egészségéért folytatott küzdelme
elismeréseképpen

Hálózatkutató tehetséggondozó tevékenysége elismeréséül
A hálózattudomány tudósa eszerint teremti
meg tehetségérdekű intézményeit, eszmeműködtető köreit: a Kutató Diákokért Alapítványt és a Kutató Tanárok Országos Szövetségét. 2004-ben aztán Leon Ledermannal,

Beadási határidő: május 31.
Bővebb információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/felhivasok/magyarosztrak-tet-2011

Magyar-francia TéT 2011-2012
Beadási határidő: április 30.
Bővebb információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/tet-10-fr/magyar-franciatet-2011

Magyar-argentin TéT 2011-2012
Beadási határidő: június 15.
Bővebb információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/tet-10-arg/magyarargentin-tet-2011

Magyar-cseh TéT 2011-2012
1968-ban fejezte be tanulmányait orvostudományi egyetemen, majd 1977-ben a bölcsészkaron szerzett pszichológus diplomát.
1993 óta a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Magatartástudományi Intézetének
igazgató professzora, jelenleg kutatási igazgatóhelyettese. Kutatási területe a szorongás és a vegetatív tünetképződés lélektana,
ember és környezete egymásra hatásának
vizsgálata. Meggyőzően bizonyította, hogy
testi és lelki betegségeink, egészségünk
nemzetközi összehasonlításban kirívóan
rossz állapotának legfőbb oka az, hogy emberi kapcsolataink hiányosak, elégtelenek,
közösségeink nincsenek vagy gyengék,
ezért szorongókká lettünk.

az 1988-as fizikai Nobel-díjassal együtt megalapította a 33 országra kiterjedő Network
of Youth Excellence-t. 2006-ban alakult
idehaza a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
amely számos hazai és nemzetközi programot koordinálva az egész Kárpát-medencében összefogja a tehetséggondozás különböző formáit. A tanács munkája révén eddig
több mint 200 Tehetségpont alakult meg
Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és
a Vajdaságban.
Tk

Prevenciós fórum
Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése
Mindazok jelenlétére számítanak, akik munkájuk során tudnak és
akarnak tenni a hazai népesség egészségi állapotának javításáért.
Helyszíne: OTH- Fodor Terem (1089 Budapest, Nagyvárad tér 2.),
időpontja: május 20. 9 óra.
Jelentkezési lap letölthető:
www.okbi.hu vagy www.kozegeszsegtan.sote.hu honlapcímekről.
A kongresszus szervezője: dr. Tompa Anna

További információ: tel.: 210-2954

Beadási határidő: június 10.
Bővebb információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/tet-10-cz/magyar-csehtet-2011

Nyilatkozat a
„rezidensrendelet”
visszavonására
Az Egyetemi Klinikák Szövetsége kiemelkedő fontosságúnak ítéli meg, hogy a magyar
orvosképzés és orvoslás világviszonylatban
elismerten magas színvonalát a ma ínséges
viszonyai között is megőrizhesse. A minőségi orvosképzés mellett azonban szükség van
azon törekvésekre is, amelyek a pályakezdő
ifjú orvosok számára nyújtanak segítséget a
szakmai fejlődésben és abban, hogy hosszú
távon is perspektívát jelentsen számukra
honfitársaik szolgálata. A jelenleg hatályos
„rezidensrendelet” ellehetetleníti a hazai
szakorvosképzést és ezen keresztül az egészségügyi intézmények működését.
Az Egyetemi Klinikák Szövetsége a fiatal magyar orvosok érdekében egyetért és támogatja a Magyar Rezidens Szövetséget azon
törekvésében, hogy a helyzetet a rendelet
azonnali visszavonásával oldják meg.
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Kulturális Napok 2010

Díjazottak

Gálaest

Irodalom
1. Kelemen Andrea
1. Berkó Barbara
2. Soós Nóra
3. Keglovits Klára

kultúra

Alkoss

A Semmelweis Szalonba hívta meg Tulassay Tivadar rektor az idei
Kulturális Napok rendezvénysorozat elegáns gálaestjét. Az elmúlt ősszel
átadott Szalon a korhűen felújított, 1883-ban felavatott központi orvoskari
épület egykori könyvtártermének helyén ad otthont a művészeteknek
és a kultúrának, amely otthonra olyan nagy szükség van a mai ínséges
időkben.

Képzőművészet – Festészet és Grafika
1. Börzsönyi Anna
2. Berkó Barbara
3. Lamatsch Ágnes
Képzőművészet – Fotó
1. Soós Nóra
2. Kovács Hanga
3. Gullai Nóra
Képzőművészet – Iparművészeti
kiemelt díjazott
Dudás Emese
Versmondóverseny
1. Molnár Emese (ÁOK III.)
2. Vancova Ildikó (ÁOK V.)
3. Csizmadia Beáta (ETK II.)

Fotó: Kocsis Janka

Különdíj: Török Szilvia (ETK III.)

 Szoboszlai Bence (ETK) és Horváth Dorina (ETK) a főpróbán
Elkezdeni könnyű, a kezdősebesség felvétele viszont nehéz! Négy év után azt lehet
mondani, hogy az egyik tehetséges generáció adja át a stafétát a másiknak. Jó tudni, hogy nem szakbarbárok, hanem széles
látókörű, művelt, színes egyéniségű, tehetséges emberek kerülnek ki az egyetemről.

Tehetséges generációk
stafétája
Még nagyobb öröm, hogy a gálát a Szalonban nyithatom meg, amely a budapesti értelmiségnek is kulturális centruma lehet.
Rohanó mindennapjainkban jó, ha megállunk időnként, ünneplőbe öltözünk és
megmosdatjuk, megfésüljük gondolatainkat is, miközben hátratekintünk, majd előrenézünk, a ránk váró tennivalókra. Hit nélkül nem megy sem a tanulás, sem a kutatás,
és a gyógyítás sem. Legyenek alkotók, gondolkodók és felelős polgárai a hazájuknak.
– köszöntötte a jelenlévőket a rektor, majd
színre léptek a gálaest szereplői.
Mi is a kultúra ma? Fogalmának kérdésével
a tudományos irodalom számos ága foglalkozott már, de pontos tartalmát illetően
még a szerzők között sincsen egyetértés.
Igazából a léleknek van szüksége kultúrára
a hithez, hogy a mindennapokat is ünneppé varázsolja, és alkotni tudjon mindenütt

maga körül. A Kulturális Napok hagyománya is ezért gyökerezett meg ezen a dús
talajon már negyedik éve. Minden gazdaglelkű emberben több rejtőzik a napi rutinnál: a mesteri önkifejezés ünnepi igénye;
a zene, a gondolatok és színek varázslata.
A Szalon melegsárga fényeinél az ihletett
hangulatban a Kulturális Napok legjobbjainak előadásában merült el a közönség. A
szünetben pedig gazdag büfé várta a vendégeket az aulában.

Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny
1. Balogh Eszter (ÁOK II.)
2. Margitics Anikó (ÁOK IV.)
3. Pataky Borka (ÁOK III.)
Különdíj: Erős Fanni Rebeka (ÁOK IV.)
Táncverseny
1. Mathien Marine és dr. Adorján István,
rumba – samba – paso – jive
2. SOTE Salsa Csoport, kubai salsa; koreográfia: Paulik Zsuzsanna
3. Orosz Ágnes (ÁOK III.) és Fehér Csaba
(BME), kalotaszegi néptánc
Különdíjasok:
1. Heringer Ágnes és Döbrentey Zsolt
(FOK III.), latin mix
2. Izsák Nóra Liliana (GYOK II.), kortárs
tánc
3. Ács Júlia (ÁOK I.), ír sztepp

Quo vadis

Virtuózok Viadala díjazottjai

Hipnotizált a fuvola, zengett a zongora
hangja, felpezsdített a citeraszó vagy a táncosok produkciója, és elgondolkoztattak a
próza és versmondók.
„Ráfekszik szívemre a sorsod, csak fáj, csak
fáj, ahogy te mondod. /Lehet, hogy hozzád
késve jöttem, lehet, hogy el se köszönsz tőlem. /Csalogatlak sírva magamhoz, te csak
a halálhoz ragaszkodsz! /Fényleni éretted
akartam, te az észt rombolod agyamban! /
Szeretni tehozzád szegődtem, te sírkövet faragsz belőlem!...” – Vancova Ildikó hangján szólt Nagy László „Vérugató tündér”
című verse, és belenémult a terem. Azután
a fájdalmas gondolatokat elmosta az áradó
zene a kultúra egyetemi ünnepén.

Arany fokozatú díjazottak
Katona Dávid (ÁOK I.)
Pásztor Zsófia, Fenyves Bánk (ÁOK I.)
Balla Bettina Claudia (ÁOK IV.), ének
Horváth Dorina, Szoboszlai Bence (ETK)
Cselovszky Rozina (SE Radiológiai és
Onkoterápiás Klinika), ének
Cséry Zoltán, zongora

Urbán Beatrice

Ezüst fokozatú díjazottak
Lázár Nikoletta Lídia (ETK II.)
Semez Vonós Zenekar
Mészáros Zsolt (ÁOK VI.)
Tóth Gergely, Tóth Zsombor (ÁOK II.),
zongora
Őri Eszter, (ÁOK IV.), ének
Tóth Bence (ÁOK II.), zongora
Mánfai Gergő, (ÁOK II.), dob

bemutatkozó
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Telt ház a TF nyílt napján

Fotó: Kiss Klára

itt az aula felé, ahol
egy, a TF-ről szóló
filmet vetítettek. 11
órakor már lehetetlenség volt helyet találni a teremben, ahol
dr. Tihanyi József
dékán úr, dr. Kozsla
Tibor, a Stratégiai
és Nemzetközi Osztály igazgatója, Oláh
Zsolt, a Tanulmányi Osztály vezetője,
Kovács Ágnes, a TF
médiareferense és
Bagyinszki Gyula,
a Hallgatói Önkormányzat elnöke tartott előadást. A szünetekben Tikos Kitty kötélugró bemutatóját,
a „Hajrá lányok” pom-pom bemutatóját és a
TF Trampolin-csapat produkcióját élvezhette
a közönség.
Az előadás után a standoknál a tanárok és
tanszékvezetők nyújtottak segítséget a felvételizőknek, akik többféle kiadványt is hazavihettek. Nagy volt az érdeklődés az érettségi
standnál, ahol dr. Reigl Mariann testnevelésérettségire felkészítő könyvét vásárolhatták
meg a végzősök, és kérdéseiket is feltehették

Mint ahogy már arról korábbi lapszámunkban hírt közöltünk, január 9-én rengeteg érdeklődő látogatott el a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Karára, ahol a kar vezetőinek előadását
hallgathatták meg a jelenlévők. A nap fontos eseményeként a látogatók személyesen is találkozhattak a kar oktatóival a szakok külön standjainál.
A vendégek fél 11 körül érkeztek az új épületbe. A HÖK tagjaitól útbaigazítást kaphattak

a tanárnőnek. A testnevelőedző szak standjánál Benczenleitner Ottó, dr. Sós Csaba
és Fekete Ibolya, a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés szak standjánál dr. Lacza
Gyöngyvér és dr. Dosek Ágoston, a sportszervező szak standjánál Gősi Zsuzsanna és
Onyestyák Nikoletta, a humánkineziológia
szak standjánál dr. Rácz Levente és dr.
Nyakas Csaba válaszolt a kérdésekre.
Az MSc szakoknál dr. Tóth László, dr. Bognár
József és dr. Kneffel Zsuzsa nyújtott segítséget az érdeklődőknek, a szakedző-standnál pedig Szalma László tájékoztatta a vendégeket. A szakirányú továbbképzések
standjait is megtalálhattuk, a lovaskultúra-oktató standjánál dr. Faludi Juditot, a
pszichológia-standnál dr. Lénárt Ágotát, a
preventív mozgásterapeuta-standnál Koltai
Erikát kérdezhették. A Felnőttképzési Csoport standjánál Balogh Judit válaszolt a
kérdésekre. A Kerezsi Endre Szakkollégium
standjánál Pálinkás József kollégiumigazgatóval, a HÖK standjánál pedig a Hallgatói Önkormányzat elnökségével és a bizottságok
tagjaival találkozhattak a vendégek.
A nap zárásaként a HÖK segítségével az érdeklődők megnézték az egyetem épületeit,
sportlétesítményeit, valamint a kollégiumot.
Hajdú Petra

Fotó: Tolnai Kata

NET-es ismerkedési délután

 A Közegészségtani Intézet munkatársai a színpadon
A több mint harmincéves NET történetében először tartottak ismerkedési estet az
épületben lévő szervezeti egységek. Dr.
Tompa Anna ötletgazdáé az érdem, hogy
március 12-én, az ünnepi rendezvényt és
a Díszpáholy előterében Hugonnai Vilma
emléktáblájának újraavatását követően
jócskán a délutánba nyúló vidám intézeti
bemutatkozásokra került sor.
A résztvevők sok mindent megtudtak az
épületről és a benne működő 10 intézetről,
valamint a NET Gazdasági és Üzemelteté-

 Egyentrikóban a genetikai intézet munkatársai

si Igazgatóságáról. Az alapkövet 1960-ban
tették le, de az épület csak 1978-ra épült
fel.
A bemutatkozók kitettek magukért csak
úgy a színpadon, mint a büféasztalok gazdagításában. A Gyógyszerhatástani Intézet
például kókuszba forgatott, mandulafüles,
süteményből készült kísérleti egereket kóstoltatott. Több intézet vonultatott fel házi
sütésű tortákat és süteményeket, a Mentálhigiéné Intézet koktélbárjában pedig az aktuális lelkiállapothoz lehetett italt választa-

ni. A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai
Intézet vegyes énekkara magyar népdalátírással gazdagította a közönséget. Volt ír
táncház, és a délután fénypontját jelentő
zeneszolgáltatás, a dr. Terebessy András
(Közegészségtani Intézet) vezette Valami
Blues zenekar jóvoltából.
Remélhetőleg nem kell újabb harminc évet
várni egy következő hasonlóan vidám délutánra, amit a NET dolgozói együtt töltöttek a hosszú hétvége előtt.
tolnai
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baráti körben

Élmények nyomában
Két nagy élményben volt része mindazoknak, akik ellátogattak a
Semmelweis Egyetem Baráti Köre február havi rendezvényére. Az egyik a
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjáról (EOK) szóló
előadás volt. Ezt követően a közönségnek alkalma nyílt gondolatbeli
földkörüli utazásra is.
Az EOK-épület igazgatója, dr. Mészáros
György külföldi távolléte folytán helyettese, dr. Tajnafői Zita Diana (képünkön) előadásában hallgathatták meg a résztvevők
az új épületben működő intézetekről szóló
előadást. A PPP-beruházás (Public Private
Partnership) keretében hétmilliárd összköltségű, 27000 m2-es épületkomplexum
öt elméleti intézetnek nyújt elhelyezést.
Az oktatást öt tanterem és 25 laboratóriumi helyiség szolgálja, amelyekben közel
3500 magyar és külföldi első- és másodéves, valamint PhD-hallgató jár ide. Mind
az oktatás, mind a kutatás számára a legmodernebb technológia áll rendelkezésre.
Kiemelendő a hallgatói könyvtár, az állatház és a most induló izotóplaboratórium.
Az épületben működik a Külföldi Hallgatók
Titkársága is. A kutatómunka eredményes-

ségére vall például, hogy az itt működő öt
elméleti intézet évi tudományos közleményeinek impaktfaktora az egyetem összes
publikációjának 40%-át adja.

Nyolcvan nap a világ körül
Az est hallgatóinak lehetősége nyílt egy
körsétára az épületben, valamint egy
„80 nap a világ körül” címmel tartott képes úti beszámoló meghallgatására. Dr.
Kiss László tanársegéd, másféléves amerikai tanulmányútja végeztével úgy döntött, megtakarított pénzéből, modern Verne Gyulaként, minden lehetséges jármű
igénybevételével körbeutazza a Földet.
Az egyes főbb állomások – Mexikó, Guatemala, Belize, Honduras, Costa Rica, Panama, Peru, Argentína, Brazília, Új-Zéland,
Ausztrália, Vietnám, Kambodzsa, Thaiföld
– lehetőséget adtak a különleges tájak
szépségein túl idegen kultúrák (maya, inka,
maori) megismerésére.
A fiatalember teljesítménye példamutató
akaraterejéről, kreativitásáról és nem utolsósorban állóképességéről tesz tanúságot.
Dr. Donáth Tibor

Hópehely, Aladdin és a többiek – jégfarsang
Az idei jégfarsang február 23-án volt, a
nagyböjti időszakra esett. Bár talán a többség úgy érzi, mindenkinek joga van akkor
szórakozni, amikor kedve tartja, és nem
érti, hogy egyáltalán mi köze van egy ősi
keresztény hagyománynak a világi programokhoz, akad azért olyan is, aki fontosnak
tartaná ezt a tradíciót.
A jégfarsang jelmezek nélkül nem lenne farsang, csak egy összegyetemi korcsolyaest, így
szerencsére akadtak azért páran idén is, akik
megjelenésükkel vállalták kevésbé vállalkozó
szellemű társaik szórakoztatását: Hópehely, a
szőnyeggel érkező Aladdin, a hippi lány és társaik, akik közül nem hiányozhatnak sosem a
szuperhősök és a szép leányok. A jó hangulatú jelmezversenyen a legkreatívabbak díjat is
kaptak. Az este észrevétlenül elsiklott a jégen,
és az eredményhirdetés már igencsak az éjszakába nyúlt. Összességében azonban jó érzéssel, kellemesen átmozgatott izmokkal (helyenként kék-zöld foltokkal) indulhatott haza
a társaság. A jég egészen jó volt, egyetemünk
diákigazolványával még fizetni sem kellett, és
bizonyára mindenkinek jól esett a kellemesen
fárasztó mozgás, a rég nem látott vagy új ismerősökkel való találkozás, a mellettük, velük
való suhanás.

A helyszín idén is a Pesterzsébet Jégcsarnok
volt, kivitelezhető odajutással, kicsit körülményesebb, éjszakai járatokkal való visszaúttal
a főváros más részein lakók számára. A kezdés
kicsit csúszott, mert az aznapi jégkorongedzés
fél órával tovább tartott, mint ahogy arra számítottunk, de a meccs utolsó percei sokaknak a
kedvére voltak. Nagyon jó volt, hogy – a készlet erejéig – az idén is lehetett gratis korcsolyát
kölcsönözni; azonban a későn érkezők már csak
a 36-os méret alatti, és a 44-es feletti lábbelik

közül választhattak. Akiknek azonban sikerült
már korábban feljutni a pályára, jól jártak, hiszen nem alakult ki túl nagy tömeg a jégen,
így végig biztonságosan lehetett róni a köröket. Persze csak ha egy-egy kósza újonc, vagy
magát már nem annak gondoló társuk – mint
a beszámoló írója is – éppen nem kaszál el néhány gyanútlanul csúszkáló védtelen embert.
Farkas Kinga
Fotó: Raizer György
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Az orvosklub tavaszköszöntője
Orvosok és barátaik szép számmal gyűltek össze a Harmónia Orvosklub
Semmelweis Szalonban tartott legutóbbi rendezvényén. A tavaszköszöntő
klubeseményt a szervezők ezúttal „Magyar Est” címen hirdették meg.

A műsorról részletesebben szólva prof.
Tulassay Zsolt köszöntötte a szép számban
egybegyűlteket, majd felkonferálta az est
első fellépőjét, Balog Józsefet, aki Bartók
„Allegro barbaro” című művét adta elő kitűnően és rendkívüli átéléssel.

Tavaszköszöntő

 Petrás Mária, Döbrentei Kornél és Tulassay Zsolt
Prof. dr. Banai János, a Harmónia Orvosklub megálmodója és alapítója elmondta,
hogy a kultúra iránt érdeklődő gyógyítók
már öt éve találkoznak minden második hónap első csütörtökjén.

Feltöltődés kultúrával
A professzor felesége Katona Anikó zongoraművész és az Operaház munkatársa,
így rengeteg művészt ismernek, akik örömmel elfogadják a meghívást. Minden alkalommal igyekeznek változatos műsort öszszeállítani, amelyben irodalom, komolyzene
és adott estben népzene is van. Egy alkalommal például jazz-esttel örvendeztették
meg a klubtagokat. A professzor kiemelte,
mennyire szeretné, ha minél több fiatal is ráérezne a „házimuzsika ízére”. A klub egyik
célja ugyanis megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal az irodalmat és a komolyzenét. Medikusait, rezidenseit ezért minden
alkalommal meghívja, s a törzsközönség soraiban nem egy volt tanítványa is megjelenik időről-időre. Az alapgondolat pedig az:
jól gyógyítani csak a harmonikus személyiségű orvos tud. Ezért teremtik meg a feltöltődési lehetőséget a kollégáknak.

Irodalom és zene szárnyán
A március 4-i rendezvény műsorának alapjául Döbrentei Kornél költő új kötete szolgált: a zenei előadásokban is gazdag kulturális kínálatban visszatérő motívumként a
szerző újra és újra felolvasta egy-egy költeményét. Döbrentei Kornél prof. Tulassay

Ezek után a konferanszié ejtett pár szót Petrás Mária lenyűgöző kerámiáiról. A művésznő néhány szívhez szóló csángó dalt is elénekelt. Ezután Döbrentei Kornél olvasta
fel „Átpingált március” c. új CD-jéről az első
költeményt. A keramikus-énekesnő és a költő egyaránt nagy sikert aratott a hallgatóság körében, nemkülönben az utána következő „Fáj a szívem” című ballada, amely
Wiedemann Bernadett hangján tolmácsolva
töltötte be a termet. A zenei programot ekkor néhány újabb Döbrentei-vers szakította meg a szerző előadásában, majd Liszt Ferenc művei következtek. Amint elhaltak a
zene utolsó hangjai, no és az őket követő
taps, újra Balog József lépett színpadra, és
Bartók feldolgozásában előadott csíki dalokat zongorázott a nagyérdeműnek. Az est
további részében a már bemutatott művészek Kocsár Miklós „Három keserves énekével” örvendeztették meg a közönséget,
majd a székely sírfelirat szövegét tolmácsoló Orbán György „Ember vigyázz” című dalát
hozták az egyetem falai közé. Az újfent felhangzó Döbrentei-költemények után Liszt
„II. Magyar rapszódiája” zárta a tavaszköszöntő Magyar Estet.

Tervek
A következő klubtalálkozó május 6-án lesz.
Banai professzor fiatal művészeket szeretne bemutatni, s minthogy felesége énektanár is, számos tehetséges tanítványa közül is
biztosan elhív majd néhányat.
Fotó, szöveg: Radnai Anna
 Petrás Mária alkotása
Zsolt ismerőseként örömmel fogadta el a
szereplésre vonatkozó felkérést, sőt társa,
Petrás Mária is abban a megtiszteltetésben
részesítette a közönséget, hogy előadta kedvenc csángó népdalait, kerámiáiból pedig a
műsornak otthont adó terem szomszédságában kiállítást rendezett. A népdalok apropójából a szervezők a „Magyar Est” címet
adták az eseménynek, és ennek megfelelően válogatták össze a zenei repertoár elemeit. Bartók, Liszt, Kodály, Kocsár Miklós és
Orbán György műveit Katona Anikó zongoraművésznő, Wiedemann Bernadett
operaénekesnő és Balog József zongoraművész adta elő.

Semmelweis Egyetem
Medikus Zenekara
Minden érdeklődő zenészt szeretettel várnak
a zenekarba. A 2008 szeptemberében alakult zenekar jelenleg 30–35 főből áll, klaszszikus szimfonikus és vonós kamaraegyüttes
felállásban működik. A karmester, Dubóczky
Gergely, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem negyedéves karmesterképzős hallgatója.
Jelentkezés: gabobranstetter@gmail.com,
dr. Branstetter Gabriella (30/913-8003),
Tóth Luca (30/263-0955), Szoboszlai Bence
(30/433-9302).
Próbák: keddenként 18–20 óráig a Hőgyes
Endre utca 7–9. szám alatt, a Gyógyszerészeti
Intézet Könyvtárában.
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kirakat

Egészségpolitika és művészet

 Ránki Dezső, Klukon Edit és Karádi István

 Szócska Miklós

„Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe
sikerüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett […] van valami tündéri elem is, mely
csodálatos fényével átsugárzik az egészen.
[…]

ribb oka a gyógyszereléshez köthető. Egy
év alatt ellátási hibák következtében közel
annyian halnak meg, mint motorbalesetben, ami megegyezik az emlőtumorban
elhunytak számával, vagyis jelenleg 7–8. a
halálokok közül.
Az est záróakkordját a III. Sz. Belgyógyászati Klinika zenekara játszotta el, amelynek
tagjai a gyakorlási idő függvényében bár,
de valódi profizmusról tettek tanúbizonyságot. Csíkos Ágnes főnővér (képünkön),
Mátyus Péter ápoló, dr. Böröcz Zoltán
és dr. Karádi István alkotja a klinikai rendezvényeken népszerűségét már csúcsra
emelt könnyűzenét játszó zenekart, amely
immár az egyetem professzori körében is
átütő sikert aratott.
Fotó, szöveg: Tolnai Kata

be, majd a Villő Énekegyüttes tiszta hangja repítette magasba a közönséget, hallva a
gregorián ének és a magyar népdal kézfogásával született tiszta dallamokat: a római
katolikus egyház ősi egyszólamú liturgikus énekeivel a közelgő húsvét hangulatát
hozták el. Az est csúcspontja Klukon Edit
és Ránki Dezső zongoraművészek közös
játéka volt: Liszt Krisztus keresztútjának 14
állomásáról szóló Via Crucisa szólalt meg a
művész házaspár négykezesében. A Budapest Klarinét Kvartett pedig zenei humorral, fesztelen, könnyed játékkal oldotta a
hangulatot.

Egészségpolitikai kvíz

Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak sugárzik, a »csak álom« is benne
van, a csillagok fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem
tud művén segíteni; az utolsó ecsetvonást,
a tündérit Isten végzi el.” Ezzel a Márai Sándor idézettel adta meg a „Professzori tea”
március 10-i rendezvényén a felütést dr.
Karádi István ÁOK dékán, aki a III. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatójaként volt házigazda dr. Szócska Miklóssal (képünkön),
az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatójával közösen. Egészségpolitika és az emberrel egyidős művészet, vagyis ami felizgat és lenyugtat, egyszerre
volt jelen az esten, fűszerezve intelligens
humorral. Tóth Enikő színművész Kosztolányit és József Attilát hozta vendégség-

Szócska Miklós egészségpolitikára kihegyezett előadását azzal kezdte, hogy
Semmelweist sikeres innovátornak, ám
kudarcos változtatásvezetőnek minősítette. Ezt követően nem előadást prezentált,
hanem egészségpolitikai számadatokat
saccoló feladványokkal aktivizálta a közönséget. Íme néhány, a helyszínen kérdés-felelet formájában elhangzott adat.
A rendszerváltás óta 12 egészségügyi minisztere volt az országnak, ami azt jelenti, hogy egy miniszter átlagosan 20 hónapot töltött hivatalában. Az E-alap nagysága
1990-ben 60 milliárd Ft volt, amely összeg
jelenleg 758 milliárd Ft. A mai napig hozzávetőlegesen 3900 orvos dolgozik, illetve
rendelkezik regisztrációval valamely európai országban. A migráció célországai sorrendben: Nagy-Britannia (2007-ig 1500 fő),
Svédország, Németország, Ausztria és Írország. A külföldre diplomaigazolást kérők
közel 44%-a nem rendelkezett szakvizsgával a 2004 és 2008 közötti időszakban,
2009-ben ez az arány már majdnem 54%os volt. 100 kórházi osztályos felvételre vonatkoztatva átlagosan 10 nemkívánatos
esemény (adverse event) fordul elő a magyar egészségügyben, amelyek leggyako-

Opera-est a TF-en
Április 13-án 19 órakor az egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara Hepp
Ferenc termében (XII. ker. Alkotás u. 44.)
Opera-estre kerül sor. Az ünnepi eseményen Erkel, Verdi, Bizet és Purcell operáiból mutatnak be részleteket.
Énekel: Bándi Írisz Réka, Kovács Ágnes,
Lukács István, Pető József.
Zongorán kísér: Salgó Tamás, a Magyar
Állami Operaház karnagya és korrepetitora, a műsort vezeti: dr. Pavlik Gábor egyetemi tanár.

Orvos-képzőművész
kiállítás
A tárlat megnyitójára április 30-án (pénteken) 18 órakor kerül sor Pozsonyban, a
Magyar Köztársaság Kulturális Intézetében (SK-811 06 Bratislava, Palisady 54.).
Megnyitja: dr. Krasztev Péter, az intézet igazgatója és dr. Palotás András, orvos, kutató, festő, az Asklepios-Med vezetője.

könnyű
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Semmelweis
Karneval

Semmelweis Karnevál

Unter Mitwirkung der IÖCS (der Instruktorengruppe) und der HÖK (der Studentischen Selbsterwaltung) wurde in diesem Jahr der Semmelweis Karneval aus
der Wiege gehoben, der im Gegensatz zu
seinem Namen keine Faschingsfeier ist,
sondern eine in die Atmosphäre der brasilianischen Welt versetzte feierliche Veranstaltung. Der erste Karneval, den man
am 4. März im NET abhielt, wurde durch
das abwechslungsreiche Programm der
Uni-Mitglieder und der Profi-Latintänzer
bereichert. Gesondert ist hier hervorzuheben, dass auch die Studenten der fremdsprachigen Studiengänge in ansehnlichen
Zahlen anzutreffen waren.

Fotó: Cserkúti Gyula

Az IÖCS és a HÖK együttműködésével idén született meg a Semmelweis
Karnevál, ami nevével ellentétben nem farsang, hanem a brazil világ
hangulatát idéző összejövetel. A március 4-én este a NET-ben rendezett
nyitó eseményt egyetemi polgárok és profi latintáncosok műsora
fűszerezte. Külön kiemelendő, hogy a rendezvényre szép számban eljöttek
idegen nyelven tanuló hallgatók is.

Forróvérű fehérköpenyesek
Az egyetem salsa-csoportja külön erre az alkalomra készített egy produkciót. Megmutatták, hogy a „fehérköpenyesek” miként
változhatnak át forróvérű, miniruhás csajokká, vagy latin macsókká. Ezt követően profi

táncosok mutattak be igazi karneváli csípőrázást a jó hangulatú közönségnek, amely
bár először meglepetten szemlélte a csillámló, tollas bugyiban és melltartóban ugráló, nagy fejdíszeket viselő nőket, mégis
láthatóan élvezte a produkciót. A hivatalos
program a közönség megtáncoltatásával,
majd egy nagy vonatozással zárult. Az est
további részét mindenki kedve szerint tölthette. A közel ezer résztvevő különböző stílusban táncolhatott, ehetett-ihatott kulturált
környezetben.
Különösen tetszett nekem, hogy egy olyan
konszolidált bulin vehettem részt, ahol értelmes emberek vettek körül, nem kellett
cigarettafüstöt szívnom, és ahol hallgatótársaimmal együtt egy kicsit átélhettük, milyen lehet ilyenkor a bolygó másik felén. Egy
estére megszínesítette számunkra a szürke
pesti telet.
Horváth N. Orsolya

Heißblütige Weißkittel und
Profitänzer

Fotó: Cserkúti Gyula

Eddig a gólyabál számított a legnagyobb
egyetemi bulinak. A karnevál riválisához hasonlóan nagyszabású, elegáns, több helyszínen játszódó esemény, viszont a főszereplők
nemcsak az elsőévesek, hanem az egyetem
minden polgára. Aki a 7-órás nyitás után
megérkezett, hamarosan kapott egy koktélt
érő kis kártyát a rendezőktől. A hangulatot
azonban nemcsak ez alapozta meg. A nyolc
órakor kezdődő műsoron profi és közel profi fellépők mutattak be különféle latin táncokat, a végén pedig mindezt brazil karneváli öltözetben.

Bisher galt der Storchenball als größte Uniparty. Beim Karneval handelt es sich ähnlich
wie bei der Konkurrenzveranstaltung um ein
großes, elegantes, an mehreren Orten parallel laufendes Spektakel, allerdings spielen
hier nicht nur die Erstsemester die Hauptrolle, sondern sämtliche Uni-Mitglieder.
Wer nach dem Beginn um 7 Uhr eintraf, erhielt von den Veranstaltern rasch eine Cocktail-Wertmarke. Dies war allerdings nicht das
Einzige, was die Stimmung anheizte. Im Rahmen des um 8 Uhr beginnenden Programms
präsentierten Profis und Fast-Profis diverse
lateinamerikanische Tänze und all dies zum
Schluss in brasilianischen Karnevalskostümen.

Die Salsa-Gruppe der Uni hatte eigens für
dieses Ereignis eine Bühnenproduktion erarbeitet. Dabei zeigte sie, wie sich die „Weißkittel“ in heißblütige Girls im Minikleid oder
in Latino-Machos verwandeln. Danach präsentierten Profitänzer dem gut gelaunten
Publikum Hüftschwünge in echtem Karnevalsflair. Obwohl die Zuschauer die Damen
im schillernden Federbikini mit ihrem beeindruckenden Kopfschmuck zunächst etwas
überrascht beäugten, waren sie von der Darbietung dennoch sichtlich fasziniert. Zum
Ende des offiziellen Programms wurde das
Publikum zum Tanz und schließlich zu einer
großen Polonäse aufgefordert. Den weiteren Verlauf des Abends konnte jeder individuell nach Lust und Laune gestalten. Den
rund tausend Teilnehmern bot sich die Gelegenheit, in verschiedenen Stilrichtungen zu
tanzen und in kultiviertem Ambiente zu essen und zu trinken.
Mir gefiel besonders, dass ich an einer soliden Party teilnehmen konnte, bei der ich
von vernünftigen Leuten umgeben war, keinen Zigarettenqualm einatmen musste und
gemeinsam mit meinen Mitstudenten ein
wenig nachempfinden konnten, wie es in
dieser Zeit auf der anderen Hälfte unseres
Planeten zugeht. Für einen Abend brachte
das Programm Farbe in den tristen Budapester Winter.
Orsolya Horváth N.
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interview

Looking towards expansion
ISAS student organization
Emese Tókos, the recently elected chair of ISAS (International Students
Association of Semmelweis) and fourth-year student of the Englishlanguage course at the Faculty of Dentistry, came to Semmelweis
University from the United States. We spoke to her about the operation
and objectives of the student body.

– The ISAS card? Is it available for Hungarian students as well?
– This is in fact a concession card which
lets the holder make purchases with a 10–
25% discount in selected places. At the moment we cannot issue cards for Hungarians, but if there is demand for the card this,
too, can be resolved.
– What are the specific goals of ISAS?
– Our principal aim is to help foreigners.
When we move from abroad to Hungary,
generally we feel ourselves very isolated
because of the different customs and the
language. We try to make it easier for students to integrate, find friends among the
Hungarian students and perhaps the professors. This is not so easy because we are
a small organization, with just six active
members. I speak Hungarian, but a lot of
my friends don’t, thus the fact that posters
and leaflets are printed in one language
only causes problems. We are trying to
ease these sorts of difficulties.

Facilitating
communications

 Nadav Pam (4th year Medicine, from Israel, Graphic Designer), Emese Tókos (4th
Year Dentistry, from USA, Chair), Sam Sadeghian (4th year Medicine, from Iran,
Vice-chair/Educational Affairs), Charlie Attariani (2nd year, Dentistry, from Sweden, Treasurer/Market Affairs), Sina Kalantari Soltanieh (5th year Medicine, from
Iran, Extracurricular Activities/Student Affairs) and Yoav Litani (2nd year Medicine, from Israel, Graphic Designer)
– How did you come to Hungary?
– I attended high school in the United
States and I entered university there, too,
as a scholarship holder. However, as I could
only become a dentist after seven years of
study, I thought it would be better to transfer to the five-year course at Semmelweis
University. Another important factor in this
decision is that my family are Hungarian, so
I have an interest in Hungarian culture, the
Hungarian language and indeed, in Hungary as a whole.

Finally on the start line
after some failures
– How did you become a member, and
then chair, of ISAS?
– I started my studies in Hungary in the
second year, and since then I have played a
role in the activities of ISAS. After an unsuccessful year, last year we felt that the students had lost confidence in our organization. I was elected to chair ISAS in order to

turn things around. We developed a completely new system; this required a huge
amount of intellectual and material resources. We were able to start work thanks
in large part to the support of Professor
Márk Kollai.

Helping students integrate
– How are these changes apparent and
what are you doing differently now?
– We have established a student self governing body, created the ISAS card and
upgraded our website at www.isas.hu.
We regularly update the site so that it always provides topical and fresh information. We’ve also had T-shirts and sweatshirts made with the university logo and
faculties printed on them. These are very
popular in the West and, as far as I can see,
here too. We have also invited guest speakers to Hungary; for instance, this semester Canadian dentist Dr. Sandhu will come
here.

– What programmes do you organize?
– In April we will certainly have a programme, and we look forward to welcoming both foreign and Hungarian students.
The objective of this programme is to promote friendship and dialogue spanning
borders. We would like to arrange more
of these sorts of events in the future. The
carnival that was staged not long ago, at
which students could meet us, was just this
type of programme.
– Do you receive invitations or do you
have to search out opportunities?
– We are now receiving many invitations
but we would like even more. We go where
we can, although the majority of programmes are in Hungarian only. Many of
us are learning the language but only a few
students speak Hungarian really well. Unfortunately, this problem is evident in the
leadership as well, so that our public appearances frequently come up against difficulties.
Since there are just six of us we have an
enormous amount of work to carry out. If
only there were just a few more it would
be much easier to run the organization.
In other words, we welcome anyone who
is enthusiastic about our organization. If
anyone feels they might be interested in
learning more, they should go to our website at http://www.isas.hu.
Orsolya Horváth N.
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Hírek, események
Gyermekgyógyászati konferencia
A XIII. budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferenciát március 5–6-án
tartották, mintegy 400 fő részvételével.
Egyetemünkről 18 előadó szerepelt, további 7 előadót más gyermekkórházból hívtak
meg. Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáról szóba került a „Gyermekkori agresszió”
(dr. Pászthy Bea klinikai főorvos), az „Iskolaérettség, iskolaválasztás, tanácsadás”
(dr. Gallai Mária klinikai főorvos), „Kire üt
a gyermek? – a genetika ígérete. Vitaminok
szerepe a genetikai károsodások megelőzésében” (dr. Tory Kálmán klinikai orvos),
„A probiotikumok szerepe a korszerű antibiotikus kezelésben”, „Adszorbensek szerepe az akut hasmenés kezelésében” (prof.
dr. Arató András egyetemi tanár), „Újabb
szempontok a Silgard védőoltás hoszszú távú hatékonyságával kapcsolatban”
(dr. Bókay János adjunktus), „Fejsérülé-

sek” (dr. Kiss Imre klinikai szakorvos), és
„A hypothyreosis diagnosztikája, kezelése
és gondozása” (dr. Halász Zita klinikai főorvos).
A második továbbképző nap tudományos
programja: „Az ételallergia kivizsgálása”
(dr. Veres Gábor egyetemi adjunktus),
„A táplálék-kiegészítők szerepe az allergia kialakulásában” (Kiss Erika dietetikus),
„Compliance-gyógyszer adherencia, a krónikus gondozás szempontjai” (dr. Szőnyi
László egyetemi docens), illetve „Változások a gyermekkardiológiában” . Prof.
dr. Szabó András egyetemi tanár, a II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója figyelemreméltó előadást tartott „Hogyan
élte túl a telet az ősember és miért leszünk
mi kövérek és diabetesek?” címmel.
A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika előadói „Amit az áramütésről és a »megvert

gyermek«-szindrómáról tudni kell” (dr.
Jenővári Zoltán mb. osztályvezető), „A
nemi fejlődés veleszületett zavarai” (prof.
dr. Sólyom János egyetemi tanár), „Kóros serdülés” (dr. Luczay Andrea), „Primer
immundeficienciák” (dr. Dérfalvi Beáta
egyetemi adjunktus) témákról beszéltek.
Prof. dr. Tulassay Tivadar „Neonatológiaellátás a XX. és a XXI. században” címmel
tartott előadást. A továbbképzés elnöke
prof. dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár
(az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója), az egyetem rektora, a továbbképzés szervező titkára pedig prof. dr. Szabó
András egyetemi tanár, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója volt. A kétnapos továbbképzés kulturális programjaként Csernus Mariann Kossuth-díjas
érdemes művész, a Pesti Magyar Színház
örökös tagja állt pódiumra.

Magatartásorvoslási kongresszus
A Magatartástudományi Intézet könyvtárában március 1-jén tartotta vezetőségi ülését az International Society of
Behavioral Medicine (www.isbm.info). A
házigazdák dr. Stauder Adrienne pszichiáter, egyetemi adjunktus (Magatartástudományi Intézet), a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási
Társaság elnöke, az ISBM vezetőségi tagja; dr. Cserháti Zoltán (PhD-ösztöndíjas),
a Selye Társaság főtitkára; illetve prof. dr.
Kopp Mária alapító elnök és prof. dr. Túry
Ferenc intézetigazgató voltak.
Prof. dr. Redford Williams, az ISBM korábbi
elnöke, és dr. Virginia Williams, a Williams
Életkészségek (WÉK) program igazgatója
(Durham, NC, USA) a magyar WÉK munkacsoport egész napos szupervíziós találkozóján is részt vettek. A Williams-házaspár
által kidolgozott magatartásorvoslási
programot 2004 óta hazánkban is sikerrel
alkalmazzák. Dr. Stauder Adrienne vezetésével közel száz szakember végezte el
a csoportvezetői képzést, és országszerte
már több mint ezerötszázan vettek részt
WÉK stresszkezelő csoportban. A WÉKprogramot a múlt tanév óta az érdeklődő orvostanhallgatók is megismerhetik a
„Stresszkezelés” szabadon választható tantárgy keretében.
A társaság 2012 augusztusában Budapesten rendezi meg a Nemzetközi Magatartásorvoslási Kongresszust.

 Első sor, balról jobbra: Antti Uutela (Finnország), Stauder Adrienne (Bp.), Redford
Williams (USA), Frank Penedo (USA), Joost Dekkel (Hollandia), Urs Nater (Svájc).
Második sor, balról jobbra: Benyhe Ildikó (Congressline, Bp), Cserháti Zoltán (Bp),
Norito Kawakami (Japán), Neil Schneiderman (USA), Arja R. Aro (Dánia)

Audiológiai továbbképzés
A közelmúltban audiológiai továbbképzést tartottak a Fül-, Orr-, Gégészeti és FejNyaksebészeti Klinika tantermében, dr. Küstel Marianna egyetemi docens szervezésében.
A mintegy 30 résztvevő között fül-, orr-, gégegyógyászti, audiológiai szakvizsgára készülő
orvos, illetve szakorvos is jelen volt. Az előadók nagyrészt a klinika audiológus szakorvosai
közül kerültek ki, és több vendégelőadót is meghívtak. Az érintett témák a szubjektív és
objektív hallásvizsgálati módszerek, a műtéti és műszeres hallásrehabilitációs lehetőségek,
hallókészülékek, a cochlearis implantáció indikációja és műtéti technikája, és a hallássérült
gyermekek speciális fejlesztése voltak.
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ECDL-vizsga

Továbbképző kurzus

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) adományképpen a közelmúltban számítógéptermet rendezett be a II.
Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán és tankönyvcsomagokat ajándékozott a gyógyító intézménynek. Azóta rendszeresen önkéntes tanárok végzik a gyermekek oktatását. Akad már olyan fiatal is, aki
a kórházban készült fel és vizsgázott le az ECDL valamennyi moduljából. A gyermekek számára a vizsgakártyát és a térítésmentes
vizsga lehetőségét az NJSZT biztosítja. Az aktív kezelés alatt álló
daganatos és leukémiás gyermekekben hozzájárul a pozitív jövőkép kialakításához, az életminőség javításához, tudtuk meg dr.
Garami Miklós egyetemi docens onkológiai osztályvezetőtől.

Ajándék-kisbusz

Tavaszi diplomaosztó
A TF-kar Aulájában március 5-én délután tartották a kar diplomaosztóját. Dr.
Tihanyi József köszöntötte a vendégeket, ünnepi beszédet mondott dr. Bognár
József.
Ezután következett az egyetemi tanulmányaikat e félévben befejezett
testnevelőtanár,
egészségtantanár,
gyógy testnevelő-tanár, és humánkineziológus jelöltek, főiskolai tanulmányaikat befejező szakedzők, rekreáció-szervezők és sportmenedzserek,
alapképzési szakokon végzett testnevelőedző, és sportszervező hallgatók, valamint felsőfokú szakirányú továbbképzési
szakon végzett lovaskultúra-oktatók avatása. Közel 100 hallgató tett esküt és kapott diplomát.

röviden

Az ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika könyvtárában március 17–19-én kötelezően választható kurzust tartottak a
fül-orr-gégészek, audiológusok, és neurológusok számára. A tanfolyam az egyensúlyrendszer klinikai diagnosztikájával, a szédülő
betegek vizsgálatával, gyógyításával foglalkozott. A tanfolyamot
dr. Szirmai Ágnes egyetemi docens, a tanfolyam vezetője nyitotta meg, ezután pedig a szédülésről általában, illetve a szédülő beteg vizsgálatáról, a perifériás vestibularis laesiok, illetve a centralis
vestibularis laesiok differenciáldiagnosztikája témából tartott előadást.
A programban „A cochleovestibularis rendszer anatómiája,
élettana, vérellátása” (dr. Bencsik Beáta egyetemi adjunktus),
„Otoneurológiai szempontból jelentős hallásvizsgálatok” (dr. Gáborján Anita egyetemi tanársegéd), „A BERA jelentősége az
otoneurológiai diagnosztikában” (dr. Küstel Marianna egyetemi docens), „Neuronitis vestibularis, positionalis nystagmusok”
(dr. Tóth Ágnes egyetemi docens, a Debreceni Egyetem vendégelőadója), „Műtéttel gyógyítható szédülések” (prof. dr. Répássy
Gábor egyetemi tanár, klinikaigazgató ) című előadások szerepeltek még. Audiológiai vizsgálatok (dr. Gáborján Anita) és objektív
audiológiai vizsgálatok bemutatásán (dr. Küstel Marianna) keresztül ismerkedhettek a résztvevők a vizsgálómódszerekkel.

A Penny Market Kft. decemberi jótékonysági
akciójában összegyűlt
6,3 millió forintból vásárolták márciusban azt
a kilencszemélyes Ford
Tranzit kisbuszt, amelylyel a II. Sz. Gyermekklinikán kezelt daganatos
gyermekeket szállítják
térítésmentesen vizsgálatokra, kezelésekre háztól-házig a kért időben
– mondta el Takácsné
Stalter Judit, az Együtt
a Daganatos Gyermekekért Alapítvány elnöke.
2003 óra viszi autóval a
gyerekeket a kezelésekre. A háztól-házig időre
történő szállítással elkerülhetik a gyerekek
számára fárasztó hosszú
várakozásokat.

Habilitációs előadások
Dr. Windisch Péter: „Az elmúlt két évtized parodontális regeneratív sebészeti
technikáinak kritikai értékelése a szövettani vizsgálatok tükrében”.
Április 7. (szerda) 13:15,
Fogorvostudományi Kar Oktatási
Centrum Árkövy József terme
(1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.).
Dr. Csala Miklós: „Az endoplazmás
retikulum mint metabolikus kompartment”.
Április 12. (hétfő) 10:15,
Elméleti Orvostudományi Központ
Békésy György előadóterme
(1094 Budapest, Tűzoltó utca 37–47.).
Dr. Vér Ágota: „A membránfehérjék vizsgálata különböző patológiás állapotokban. Diabetes mellitus mint általános
membránbetegség”.
Április 19. (hétfő) 11:30,
Elméleti Orvostudományi Központ
Hári Pál előadóterme
(1094Tűzoltó u. 37–47., I. emelet).

Neuroimmunbiológiai
betegségek
Az ÁOK Honvéd-, Katasztrófaorvostani és
Oxyologiai Tanszéke háziorvosok, belgyógyászok, neurológusok, valamint alapellátó orvosok részére február 17-én szaktanfolyamot szervezett a neuroimmunbiológia
időszerű kérdéseiről. Szóba került az immunrendszer felépítése, működése, az
autoimmunitás, a systemas immunbetegségek neurológiai vonatkozásai, a
neuromuscularis átmenet autoimmun betegségei, a sclerosis multiplex diagnosztikája, a differenciáldiagnózis, a paraneoplasiás
idegrendszeri kórképek. A tanfolyam akkreditált volt és tesztvizsgával zárult
IM

Kognitív tudományok
Az ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika február 16-án a szakorvosok folyamatos továbbképzésének részeként a
klinika első emeleti tantermében „Kognitív tudományok a pszichiátriában” címmel továbbképző tanfolyamot szervezett a területtel foglalkozó szakemberek
számára. Három nagyobb téma került
szóba: kognitív eltérések a szkizofréniában, kognitív funkciók vizsgálata EEGvel, a gyors és lassú mozgás követése a
szkizofréniában.
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Prof. dr. Tóth Miklós
(1938–2010)
Dr. Tóth Miklóstól, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Molekuláris és
Pathobiokémiai Intézetének professzorától búcsúzunk. Életét az orvosegyetemi oktatásnak, kutatásnak szentelte. Vérbeli kutatóorvos volt. Minden kérdésfelvetését az
orvosi szemlélet határozta meg. Nemcsak
a biokémikusok közösségében volt otthon,
hanem szakmai érdeklődéséből adódóan
kötődött a klinikus endokrinológus-, és a
szülésztársadalomhoz is. Szoros szakmai és
baráti szintű személyes kapcsolatot ápolt
számos klinikus kollégával, köztük több élvonalbeli professzorral és főorvossal, akiknek tudományos munkásságát segítette.

Magyar polgári
szemlélettel
Tudta, hogy orvosegyetemen oktatás csak
nemzetközi színvonalú kutatás esetén képzelhető el. A Straub-intézetben nőtt fel. Az
a generáció nem kapta fiatalon és tálcán a
külföldi tanulmányút lehetőségét. A hetvenes évek elején nehéz viszonyok közt,
szűkös műszer- és vegyszerbeszerzési lehetőségek közepette hozott létre több évtizedig nemzetközi szinten publikáló munkacsoportot intézetünkben. Tóth Miklós a
Márai Sándor-i értelemben vett „magyar
polgári társadalom” világához tartozott.
Értelmiségi szülők gyermekeként elsősorban a tudományos szakmai teljesítményt
értékelte. Személyes tartás és integritás,
szuverenitás jellemezte. Higgadt véleménynyilvánítási módja, álláspontjainak
konzekvens volta, precizitása és lelkiismeretessége megbecsülést hozott számára.
Nem volt könnyű meggyőzni őt, ha kialakult benne egy vélemény. Nem volt lázadó
alkat, de véleményét vállalta és kimondta,
ha kellett „hatalmasságokkal” szemben is.
Ideális opponens volt, aki hajlandó elmélyedni más munkájában is. Fanyar humora, ironikus látásmódja sajátos életszemléletet adott.

Klasszikus experimentális
kutató-oktató
Medikusként két évig voltam Tóth Miklós
adjunktus úr laboratóriumában tudományos diákkörös. Ifjúságom egy darabja köt
ahhoz a kis, világító udvarra néző laboratóriumhoz a Puskin utcában az első emeleten. Tóth Miklós klasszikus egyetemi experimentális kutató-oktató volt. A diákok
mindig megtalálták, és neki mindig volt
ideje beszélni velük. Zárkózott emberként

is ki tudta alakítani a távolságtartás és a
közvetlenség egyensúlyát az egyetemi
hallgatókkal fenntartott kapcsolataiban.
Szeretett kísérletezni. A kísérlet számára
nem a „szükséges rossz” volt a megismeréshez vezető úton, ami elvonja őt az olva-

sástól és a nagy teóriáktól, hanem élvezte a kísérletezést és élete végéig szívesen
végzett experimentális munkát. Ez természetessé tette számára azt, hogy kérdésfelvetései a realitás talaján álljanak, és megvalósítható célkitűzésekben gondolkozzon.
Nem adatott meg számára, hogy hosszabban élvezhesse egy munkában eltöltött élet
megérdemelt pihenését. Hirtelen, nyugdíjba menetele után szinte azonnal érte a váratlan vég. Emelt fővel, méltósággal viselte a sors súlyos csapását, felesége hosszan
tartó szenvedését és elvesztését. Barátsággal és tisztelettel búcsúzom tőle intézetünk, egyetemünk, a Fogorvostudományi
Kar tanácsa, és az őt körülvevő szakmai társadalom nevében.
Nyugodj békében!
Mandl József

Gazdagítsuk együtt a könyvtárat!
Többször is hírt adtunk arról, hogy az egyetem Központi Könyvtára a Mikszáth tér 5.
szám alá költözött, ahol 12 olvasóteremmel – köztük két nagy PC-laborral – folyamatos
nyitvatartással áll a látogatók rendelkezésére. Egy régi épület új funkciókkal mindig sok törődést igényel, és egy kis időnek el kell telnie, mire újból a régi fényében mutatkozhat meg
a könyvtár. Ehhez keresünk támogatókat, és kérünk segítséget.
Kiállítási célra örömmel befogadunk minden, az egyetemen egykor használt kisebb eszközt, tárgyat, diplomát, oklevelet. Hamarosan létrehozunk egy nyilvános „Adományok”
adatbázist, amely tartalmazza majd az adományozott emléktárgy leírását és az adományozó nevét.
Az utóbbi 10 év egyetemi kiadványaiból is tervezünk kiállítást nyitni a közeljövőben. Ezúton szeretnénk kérni a tanszékeket, klinikákat, intézeteket és a központi egységeket, hogy
saját kiadványaikból egy-egy példányt juttassanak el a Központi Könyvtárba. Őszintén köszönünk minden felajánlást és adományt, amellyel együtt gyarapíthatjuk és őrizhetjük az
utókor számára az egyetem múltját és értékeit szimbolizáló tárgyak at, kiadványokat, és
emellett a könyvtárat is szebbé, patinásabbá, barátságosabbá tehetjük.
Vasas Lívia

Rendkívüli közgyűlés az OSC-ben
Az OSC (Orvosegyetem Sport Club) március 26-án rendkívüli vezetőségválasztó közgyűlést tartott. A közgyűlést egy sajnálatos esemény tette
szükségessé: a klub alapítójának és alakulásától kezdve ügyvezető elnök, dr.
Frenkl Róbert prof. emeritus halála. A küldöttek vitái, hozzászólásai egyértelműen bizonyították, hogy szívükön viselik a klub sorsát, ezért döntöttek
felelősségteljesen az 1957 óta működő szervezetről. Az elnöki megbízatást
dr. Tóth Miklós egyetemi tanár, rektorhelyettes, az Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék professzora kapta, aki a klub elnökeként fogja vezetni
az OSC-t. Ügyvezető elnök Gömöri Zsolt volt válogatott vívóversenyző, az
OSC vívószakosztályának eddigi vezetője lett. Munkájukat 11 tagú elnökség
segíti majd.
A közgyűlés elfogadta az új alapszabályt is. Szeretnék a klub jó hírét, híres szellemiségét
továbbra is erősíteni, ápolni, elődeikhez hasonlóan tagjai magas szinten tanulni és magas
szinten sportolni.
Kondor Endre

