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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

2004. szeptember 25-én tartottuk a diplomaátadó ünnepséget az aulában. Ez alkalom-
mal vették át diplomájukat a magyar és angol nyelvû képzésben végzett hallgatók. Az
alábbiakban dr. Sümegi Balázs dékánnak a hallgatókhoz és szüleikhez intézett szavait
idézzük.

„Kedves Fiatal Kollégák!
Nagy szeretettel gratulálok mindannyiuknak doktor-
rá avatásukhoz, ahhoz, hogy a mai napon megkap-
ták orvosi diplomájukat. Életüknek az orvossá ava-
tás egy igazi mérföldköve, amely döntõ szerepet ját-
szik az egész életükre nézve is.  Az Orvostudományi
Kar tanárai, oktatói és hallgatói saját tapasztalatból
tudják, hogy az orvosi diplomáért nagyon meg kell
küzdeni, nagyon keményen kell dolgozni legalább 6
éven át. Legyenek büszkék arra, hogy minden ne-
hézség ellenére, sok átvirrasztott éjszaka, a kemény
vizsgaperiódusok után, sokszor talán elcsigázva, de
sikerült teljesíteniük a vizsgakövetelményeket. Tud-
juk jól, hogy a graduális képzésük során hihetetlen

mennyiségû anyagot kellett elsajátítaniuk az orvostudományból. Most mégis fel kell
hívnom a figyelmüket arra, hogy a tanulás folyamata a mai nappal nem ért véget, és ar-
ra kell kérnem Önöket, hogy a megérdemelt, rövid pihenés után folyamatosan tanulja-
nak tovább. A szakorvosképzés és a tudományos kutatás is rengeteg tanulással jár, de
csak így szerezhetnek tudományos fokozatot, csak így felelhetnek meg azoknak a kö-
vetelményeknek, amelyeket a szakorvosképzés támaszt Önök elé. Ne feledjék el soha,
hogy Önök az egyik legszentebb hivatást választották, embertársaik életének, egészsé-
gének az oltalmazását, a betegek segítését és gyógyítását. Orvosi hivatásukból adódó,
felelõsségteljes munkájukhoz ráadásul még nehéz munkakörülmények is hozzájárul-
hatnak, és gyakran méltatlannak, aránytalannak minõsíthetõ értékrendek, zavarok. De
ennek ellenére remélem, hogy rövidesen eljön az idõ, amikor az egészségügyben dol-
gozók munkájának elismerése nem csak a betegek hálájában és a gyógyításuk során ér-
zett örömben és sikerélményben fejezõdik ki.
Kedves Szülõk és Hozzátartozók, akik jelen vannak gyermekük, rokonuk vagy barát-
juk doktorrá avatásán. Tudom, hogy boldogság önti el szívüket azért, hogy az izgalmak-
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kal teli és szorongásoktól sem mentes 6 év után most szeretteiknek sikerült sike-
resesen befejezni az egyetemet. Tudjuk, hogy Önök számára az elmúlt 6 év
ugyanolyan nehéz volt, mint gyermekeiknek, persze, kicsit azért más szempont-
ból. Az elmúlt években gyermekeiket szeretettel fogadtuk és neveltük, lelkiisme-
retesen, következetesen, azért, hogy az orvosi hivatásra méltók legyenek. Õszin-
tén remélem, hogy Önök is így érezték.  Most mi is büszkék vagyunk a hallga-
tóinkra, örülünk fejlõdésüknek, képességeik kibontakozásának és megvalósítá-
sának, azaz annak, hogy a gyermekkorból felnõtt orvosdoktorokká váltak. Biz-
tos vagyok benne, hogy Önök is büszkék gyermekeikre és remélem arra is, hogy
ezen a patinás, nagy múlttal és hagyományokkal rendelkezõ egyetemen szerez-
ték orvosi diplomájukat. Mint Önök, mi is támogatjuk gyermekeiket szinte éle-
tük végéig, mi is tartjuk a kapcsolatot volt hallgatóinkkal a szakvizsgára való fel-
készülés, vagy tudományos fokozat szerzés során, az Egyetemi Orvosnapok al-
kalmával és egyéb alkalmakkor is.
A kedves doktorokat pedig arra kérem, hogy becsületes munkával és szeretettel
hálálják meg szüleik gondoskodását, és jó szívvel õrizzék meg emlékezetükben
egyetemünket, az alma matert.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!”

A XXXVI. Egyetemi Orvosnapokon dr. Sümegi Balázs dékán köszöntötte a
megjelenteket, kitüntetetteket és évfordulós diplomásokat a 2004. október
14-i megnyitó ünnepségen az aulában.

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Tanári Testület, Kedves Kollégák, Hölgyeim és
Uraim!

Õszi ünnepeink egyik kiemelkedõ rendezvényét az Egyetemi Orvosnapok je-
lentik. Ebbõl az alkalomból visszatérnek az alma materbe az Orvostudományi
Karon korábban diplomát szerzett hallgatók, hogy találkozzanak egymással, és
visszaemlékezzenek fiatalságukra, egyetemi éveikre, a régi szép idõkre. Ezen
az ünnepségen adjuk át az arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomákat azoknak,
akik 50, 60, 65, ill. 70 éve kapták meg orvosdoktori oklevelüket egyetemünkön,
illetve karunkon. Nagy öröm számomra, hogy ünnepségünk keretében kari ki-
tüntetéseket is átadhatunk a különleges teljesítményt nyújtó kollégáknak és
egyetemi dolgozóknak. Az idei Orvosnapok rendezvénye immár a 36., tekintet-
tel arra, hogy 1968 óta minden évben sor került az orvosnapi ünnepségre. Egye-
temünk fontos feladata a tradíciók fenntartása, mert hisszük és valljuk, hogy jö-
võje csak annak van, aki ismeri és tiszteli a múltját.

Az aula oszlopain láthatjuk a régmúlt idõk híres professzorainak plakettjeit
és arcképeit, akik most örömmel állapíthatják meg, hogy a Pozsonyból Pécsre
menekült egyetem minden nehézség ellenére tovább él, ma is virágzik és telje-
síti hármas feladatát, az oktatás, a kutatás és a gyógyítás nemes feladatait. Egye-
temünk orvosgenerációkat küld a világba, akik az északi sarkkörtõl a trópuso-
kig megállják helyüket, hirdetve egyetemünk jó hírét.

Kedves Megjelentek, kedves ünneplõ Közönség!
Úgy gondolom, hogy mivel ötévenként gyûlnek össze az itt végzett orvo-

sok, nekünk is kötelességünk számot adni arról, mi is történt az elmúlt öt esz-
tendõ során. Be kell vallanom, hogy az elmúlt esztendõk nagyon sok nehézsé-
get hoztak. Elõször jött az integráció, amelynek következménye, hogy kétkarú
egyetemünk kilenckarúvá vált, és most 9 karon körülbelül 32 000 hallgató ta-
nul. Az Általános Orvostudományi Karon a tradicionálisan meglévõ általános
orvosi szak és fogorvosi szak mellé létrejött gyógyszerészképzõ szakunk is,
ahol az idei tanévben kapja kézhez diplomáját elsõ végzõs évfolyamunk. Így a
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara is képessé vált
ugyanazokra a képzésekre, amelyekre a szegedi vagy a debreceni egyetemek
orvostudományi kara képes. 

Az idei évben a PTE Általános Orvostudományi Karán magyar nyelvû ok-

EGYETEMI ORVOSNAPOK

A képeket az UNIVERSITAS TV és az ÁOK Technikai
Csoportjának Videostúdiójától kaptuk.
Köszönjük.
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tatásban általános orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzésre
218 hallgató lépett be.  Ez a létszám néhánnyal több, mint tavaly
volt. Angol nyelven általános orvosképzés zajlik, és hamarosan
indítjuk az angol nyelvû fogorvos- és gyógyszerészképzést is.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben minden
idõk legnagyobb évfolyamát tudtuk indítani 120 fõvel, ami
messze meghaladja a korábbi létszámokat.

További nagy öröm számunkra, hogy karunkon elindult a né-
met nyelvû orvosképzés 100 fõvel, ami történelmi sorsforduló
egyetemünk történetében. Különösen örülünk annak, hogy hihe-
tetlen nagy az érdeklõdés német barátaink részérõl orvosképzé-
sünk iránt. Annak ellenére, hogy a dékáni vezetés a német nyel-
vû orvosképzés szervezését csak áprilisban tudta elkezdeni, így
is minden várakozást messze meghaladó érdeklõdést tapasztal-
tunk. Így összességében a kar történetében elõször több az ide-
gen nyelvû képzésben résztvevõ elsõéves hallgatónk, mint a ma-
gyar nyelvû évfolyamon. Ezek a tények azt mutatják, hogy a
PTE Általános Orvostudományi Kara nem csak szavakban, de
tettekben is csatlakozott az Európai Unióhoz. 

Bizonyos változások negatívan érintették a kar gazdálkodá-
sát, és sajnos a többi nagy integrált egyetemhez hasonlóan mi is
jelentõs gazdasági problémákkal küzdöttünk. Ugyanakkor remé-
lem, hogy ezeken a nehézségeken szerencsésen túl tudunk lépni,
és teljes erõnket a kar oktatási, kutatási és gyógyítási feladatainak
jobbá tételére tudjuk fordítani.

A Pécsi Tudományegyetemen belül az Egészségügyi Fõisko-
lai Kar és az Általános Orvostudományi Kar mûködését köti ösz-
sze az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum. Ennek
a feladata elsõsorban a két kar mûködésének összehangolása, a
stratégiai fejlesztések tervezése és megvalósítása, valamint a kli-
nikai ellátás irányítása. Ezen fejlesztési tervek reménnyel tölte-
nek el bennünket, és van esély arra, hogy belátható idõn belül
modern regionális egészségügyi központtá váljon.

Az elmúlt 5 évben fejezõdött be a szívcentrum beruházása
kb. 5 milliárd forintos ráfordítással. A Honvédkórházzal történt
egyesülésnek köszönhetõen a volt Honvédkórház területén ké-
szült el Traumacentrumunk. Mindkét létesítményre joggal büsz-
kék lehetünk. Így a sok nehézség ellenére is sikerült a betegellá-
tás terén is továbblépnünk.

Kutatási potenciálunk továbbfejlesztése terén is számos új
eredményt értünk el, létrejött az országban egyedülálló NMR-
MRI-centrum, amelynek segítségével élõ állatokon precíziós
mérések végezhetõk, szöveti funkciók vizsgálhatók. DNS-
chipanalízissel pedig lehetõvé vált egyidejûleg 10-20 000 gén ki-
fejezõdésének meghatározása. Pályázati pénzekbõl hamarosan
sikerül beállítanunk egy tömegspektrometrián alapuló preo-
teomikai laboratóriumot is.

Karunkon nagy sikerrel folyik a PhD-képzés 4 doktori isko-

lában, mégpedig az elméleti és kli-
nikai orvostudomány, az interdisz-
ciplináris orvostudomány, a gyógy-
szerésztudomány területén. Így az
Orvostudományi Kar mûködési te-
rületének a teljes spektrumában
megindulhatott, illetve folytatódhat
a színvonalas kutatómunka, illetve
a fiatal kutatók képzése és a tudo-
mányos fokozat megszerzésével
kapcsolatos tevékenység. Különö-
sen nagy öröm az, hogy a karunkon
megszerzett fokozatok száma köze-
lítõen megegyezik az egyetem má-
sik 8 karán megszerzett PhD-
fokozatok számával.

Karunkon aktívan folyik a rezi-
densképzés, amelynek folyamatos
átszervezései ugyan problémát
okoznak végzõs hallgatóinknak, de
ezen új képzési forma kifejlesztése
garanciája lehet annak, hogy a ná-
lunk megszerzett szakképesítést
nemzetközi szinten is elismerjék és
kompatibilisek legyenek a nyugat-
európai szakképesítésekkel.  

Tisztelt Kollégák! Kedves Hall-
gatóim!

Nagy öröm számunkra, hogy
ismét eljöttek hozzánk, az alma materbe. Kívánom, hogy érezzék
jól magukat, élvezzék a viszontlátás örömét kollégáik, évfolyam-
társaik, volt oktatóik, tanáraik körében. Kérem, hogy Önök is le-
gyenek büszkék arra, hogy ezen a patinás, és számunkra oly sok
dicsõséget hozó egyetemen végezték tanulmányaikat és kapták
meg orvosi diplomájukat. Ismerjük a jelen kor problémáit, a ne-
hézségeket, amelyekkel szembenéznek azok, akik életük delén, a
legkülönbözõbb beosztásokban megvalósítják az orvosi hivatás
legfõbb parancsát, az emberi élet védelmét, mintegy vállukon vi-
szik az egészségügyi ellátást, sokszor a méltatlan körülmények
ellenére is. Ugyanakkor tisztelettel tekintünk azokra, akik arany-,
gyémánt-, vas- és rubindiplomájukat veszik át, azaz 50, 60, 65
vagy 70 éve végeztek. Õket külön tisztelettel és sok szeretettel
köszöntöm. Különösen örvendetes, hogy az aranydiplomások ki-
magaslóan nagy számban jelezték részvételüket. Örülünk, hogy
az említett korosztályokból sokan erõben, egészségben megérték
ezt a napot, és hogy eljöttek hozzánk. Számukra a sors nem ígért
és nem is hozott könnyû életet, õk azonban becsülettel helytáll-
tak a viharos és viszontagságos esztendõkben is orvosi hivatásuk
teljesítése során, hazánk, országunk javát is szolgálva.

Kedves Kollégák! Kívánom fiataloknak, kevésbé fiatal, ta-
pasztalt kollégáknak egyaránt, hogy legyen több, még sok örö-
mük szakmai munkájukban, hogy méltóbb körülmények között
végezhessék orvosi hivatásukból adódó feladataikat, õrizzék
meg hitüket és lelkesedésüket, illetve, hogy jó egészségben, ko-
rukhoz illõ fiatalos energiával dolgozzanak, vagy bölcs derûvel
és megelégedéssel élvezzék a munkájuk után megérdemelt, jog-
gal megjáró pihenést és a nyugdíjas évek által kínált örömöket.
Kívánom mindannyiuknak, hogy találkozzunk öt év múlva is.

Az alma mater jó szívvel és szeretettel várja Önöket vissza.

A képeket az UNIVERSITAS TV és az ÁOK Technikai Csoport Videostú-
diójának munkatársaitól kaptuk. Köszönjük.

Tóthné Bognár Mária
dékáni dicséretet vesz át

Szép Gyula 
dékáni dicséretet kapott.
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ÉVFORDULÓS DIPLOMÁSOK
Aranydiplomások: dr. Baján Miklós, dr. Balogh Ágnes, dr. Bank József, dr. Bauer Miklós, dr. Berger Rezsõ, dr. Béleczki Lajos, dr. Bodnár Zsig-
mond, dr. Bokor Zsuzsanna, dr. Chemez Rózsa, dr. Czita Katalin, dr. Cseplák György, dr. Decsi János, dr. Deák György, dr. Egerváry Magdolna, dr.
Farkas Klára, dr. Ferenczy József, dr. Fördõs Géza, dr. Frankl Ágnes Nikolov Lászlóné, dr. Fülöp László Miklós, dr. Gábor Ferenc, dr. Gyimesy Fe-
renc, dr. Göde Gizella, dr. Görgényi Ede, dr. Gyimesi Henrik, dr. Halász Béla, dr. Halász Béláné dr. Karácsonyi Etelka, dr. Horváth Tivadar, dr. Hor-
váth Zsuzsanna, dr. Kaffehr Péter Pál, dr. Kary Klára Ágnes, dr. Kelemen Gábor, dr. Kiss Margit, dr. Kõhegyi Imre, dr. Krutsay Miklós, dr. Krutsayné
dr. Kelemen Mária, dr. Kummer László, dr. Major Jenõ, dr. Mayer Katalin, dr. Mátyus Zsuzsanna dr. Kiss Dezsõné, dr. Meláth Ferenc, dr. Mesics Lász-
ló, dr. Mess Béláné dr. Mezey Klára, dr. Mike János, dr. Molnár Emil, dr. Nemerey Péter, dr. Patakfalvi Albert, dr. Rentka Magdolna dr. Szõnyi Lászlóné,
dr. Schulcz Gyula�, dr. Schwabik József, dr. Seres Viktor�, dr. Soós Pál Zoltán, dr. Stamucz József, dr. Szabó Zoltán, Dr. Szalai István, dr. Szántó And-
rás, dr. Uty Margit, dr. Varga Ferencné dr. Nagy Ibolya, dr. Vass Béla, dr. Várkonyi Edith, dr. Wilde Rudolf.

Gyémántdiplomások: dr. Bakács Tibor, dr. Bencze László�, dr. Czoboly Zoltán, dr. Dános László, dr. Fatér József, dr. Horváth Mihály,
dr. Kajtár László, dr. Kende József, dr. Kiskõszegi Andor, dr. Kovács József, dr. Mestyán Rudolf, dr. Pankotay József, dr. Pintér István, dr. Tóth
Jenõ, dr. Váczi Béla, dr. Várady Béla, dr. Vedrõdi Károly.

Rubindiplomások: dr. Kósa Ferenc.

Az évfordulós diplomások nevében DR. HA-
LÁSZ BÉLA professzor szólt a megjelentekhez.

Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Dékán Úr, Tisztelt
Kari Tanács, Kedves Kollégák, Mélyen Tisz-
telt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaim!
Meghatottan mondok köszönetet Dékán Úr-
nak az aranydiplomáért, és most hallottam,
hogy valamennyi diplomás nevében én mon-
dok köszönetet, tehát nemcsak az arany-, ha-
nem a gyémánt- és a rubindiplomások nevé-
ben is szólok. Örömmel teszem ezt, különö-
sen azért, mert a gyémánt- és a rubindiplo-
mások között kiváló oktatóinkat látom, tehát ez alkalommal én õket külön is sze-
retettel köszöntöm. Szép számban vannak itt, nem kívánom felsorolni, mert biz-
tos, hogy nem lenne teljes ez a felsorolás. Itt látom például Pálfy Györgyöt, Dá-
nos Lászlót, és még folytathatnám ezt a sort. ... Valamennyien büszkék vagyunk
arra, hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztünk, hiszen nemzetközi hí-
rû tanáraink voltak. Ezeknek a professzoroknak, akiknek az emléktáblái körben,
az oszlopokon vannak, nagy része a mi professzorunk is volt. Nem könnyû idõ-
szakban voltunk egyetemi hallgatók, 1948 és 54 között. ... Mi reformévfolyam
voltunk. Mi voltunk az az évfolyam, akiknél bevezették a csoportos oktatást. Mi
voltunk az elsõ évfolyam, akik az egyetemi évek alatt honvédelmi ismereteket
hallgattunk, és a nyáron már, mint medikusok katonai szolgálatra vonultunk be. ...
Én itt, ebben a korábban Hadapródnak nevezett intézetben teljesítettem katonai
szolgálatot. 
Nagyon nagy öröm az, hogy az eltelt ötven évben a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem, illetve most a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara
tényleg igen komoly fejlõdésen ment keresztül. Hiszen ez az elméleti tömb akkor,
amikor mi végeztünk, még nem létezett. A 400 ágyas klinika nem létezett, a Szív-
centrum nem létezett és folytathatnám tovább. Én azt hiszem, hogy ez nagyon ör-
vendetes, hogy ilyen fejlõdés történt. Hallottuk azonban Dékán Úrtól azt, hogy je-
lenleg az egyetem és a kar – azt hiszem, sajnos ez országos jelenség – nehéz idõ-
ket él át. Én szeretném remélni, hogy ez csak egy átmeneti idõszak, és kívánom
Dékán Úrnak, a Kari Tanácsnak, az egyetemnek, hogy azt a munkát, amely a
múltban folyt, és amely a pécsi egyetemnek hírnevet szerzett az oktatás, a gyógyí-
tás és a kutatás területén, minél eredményesebben tudja folytatni, a tudományos
kutatás terén kívánom azt, hogy továbbra is az valósuljon meg, amit Eötvös Lo-
ránd mondott, hogy a tudomány zászlaját olyan magasra kell emelni, hogy azt kül-
földön is meglássák. Én azt hiszem, ez eddig megvalósult, és kívánom, hogy ez
az elkövetkezendõ idõben is megvalósuljon.
Köszönöm még egyszer.

A kitüntetettek nevében
DR. FISCHER EMIL pro-
fesszor mondott köszö-
netet.

Igen Tisztelt Dékán
Úr, Tisztelt Tanári Tes-
tület, Tisztelt Tanártár-
sak, Tisztelt Kolléganõk,
Kollégák, Kedves Ven-
dégeink, Hölgyeim és
Uraim!
Elõször is valamennyi
kitüntetett társam nevében szeretnék õszinte és hálás köszöne-
tet mondani a mai napon számunkra átadott kitüntetésekért és
az elhangzott méltató szavakért. Kár volna tagadni: kitünte-
tést kapni mindig, mindenkinek jólesik és örömet okoz. Amai
napon átvett kitüntetések rangját és értékét számomra külön-
legesen emeli az a tény, hogy mind a javaslat, mind a döntés
abban a körben, abban a közegben született, amelyben élünk
és mindennapos munkánkat végezzük. Úgy gondolom, hogy
ennél adekvátabb megmérettetés és véleménynyilvánítás alig-
ha képzelhetõ el. Valamennyi kitüntetett társam nevében el-
mondhatom, hogy mindezzel együtt tisztában vagyunk azzal,
hogy semmi rendkívülit, pótolhatatlant vagy megismételhe-
tetlent nem hoztunk létre, csupán csendben és legjobb tudá-
sunk szerint végeztük munkánkat, s méltósággal, tisztesség-
gel és felelõsséggel láttuk el a ránk bízott feladatokat. Szá-
munkra mindig a bennünket körülvevõ szûkebb-tágabb kör-
nyezet érdekei az elsõdlegesek, és nem egyéni érdekeink ér-
vényesítése, személyes ambíció kiteljesítése volt a meghatá-
rozó. Úgy tûnik, hogy a mai rohanó, zaklatott, feszültségektõl
sem mentes, önmegvalósító korunkban talán ez, a számunkra
egyébként természetes magatartásforma, tevékenységi mód is
figyelmet érdemel és méltó lehet elismerésre vagy kitüntetés-
re. Most ismételten megköszönöm a kitüntetést, egyben ígé-
rem, hogy tevékenységünket a továbbiakban is az eddigiek
szellemében végezzük, melynek mottójául talán Váci Mihály
gyönyörû versének néhány sora szolgálhat, mely szerint
„Nem elég a jóra vágyni: / A jót akarni kell! / És nem elég
akarni: / De tenni, tenni kell!”
Köszönöm szépen megtisztelõ figyelmüket.

HIBAIGAZÍTÁS. Az ünnepi alkalomra megjelent számunkban az évfordulós diplomások névsora sajnos pontatlanul jelent meg.
Ezt igyekszünk jóvátenni az alábbiakban, és egyben kérjük az érintettek szíves elnézését.
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Hölgyeim és Uraim! Kedves lányok és fiúk!

„Ok szej Angejlon lakedoimonijojsz 
hodi tede keimata tojsz keimon

remaszi pejkonejojsz!”
„Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a 

spártaiaknak: megcselekedtük, 
amit megkövetelt a haza.”

(Szimónidész: Leonidász spártai király és társai
thermopülai sírfelirata)

48 évvel ezelõtt, az október végét megcsúfoló indián nyár verõ-
fényében, 1956. október 22-én, ugyanebben az idõpontban gyûlt
össze Pécs három felsõfokú intézményének, a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem, az Állam- és Jogtudományi Egyetem és a Peda-
gógiai Fõiskola szinte minden hallgatója, tanárai, oktatói, pro-
fesszorai, vezetõi, a megyei elsõtitkár és siserehaddal felérõ má-
sodtitkárai, a városi elsõtitkár és helyettesei, a megyei tanácselnök
és helyettesei, a városi tanácselnök és helyettesei, a Pécsi Rádió
teljes stábja, a Dunántúli Napló újságírói. Televízió akkor még
nem volt Magyarországon. Végül, de nem utolsó sorban az Egye-
temi és Fõiskolai Pártbizottság és az Egyetemi és Fõiskolai DISZ-
bizottság teljes vezérkara.

A felsorolás nem öncélú – bizonyítja, hogy nem mindennapi
eseményre került sor!

Hic et nunc! Itt és most köszöntöm az ünneplõk közt 
– a résztvevõket,
– a mártírokat,
– a meghurcoltakat,
– a kitaszítottakat,
– és a külföldre szaladtakat,
– valamint mindenkit, aki eljött és szívügyének érzi a haza

sorsát!
A Diákparlament, amelyet napokon át szervezett az egyetemi

és fõiskolai MDP és a DISZ vezérkara, pontosan elkészítve – az
akkori idõk szokásos – forgatókönyvet, 15 órakor kezdõdött. A
Diákparlament levezetõ elnökének, az akkor számomra még is-
meretlen ötödéves orvostanhallgatót, Debreczeni Lászlót jelölte
ki a szervezõ grémium, aki azóta elv-, sors-, rab-, hálótársam,
majd jó barátom lett. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a szer-
vezõk nem mulasztották el az ÁVH meghívását sem, akik tisztes
létszámmal képviselték civilben az államvédelmet! Én, 21 éve-
sen, III. éves orvostanhallgatóként, tarsolyomban a „Rákosi-ösz-
töndíjjal”, orvoskari DISZ-titkárhelyettesként, hátam mögött a II.
évfolyam legjobb hallgatója címmel, a Biológiai Intézet, majd az
Anatómiai Intézet externistájaként – délelõtt néhány évfolyamtár-
sammal megfogalmaztam a „memorandumot”, amelyet az évfo-
lyammal is csak futtában tudtam ismertetni.

A memorandum az akkori felfokozott politikai, gazdasági,
kulturális és szociális kérdéseket, de a nemzetközi helyzet prob-
lémáit is – fõként a szovjet megszállást és annak minden követ-
kezményét – exponálta!

A diákparla-
ment elkezdõ-
dött a gondosan
komponált for-
gatókönyv sze-
rint. A Jogi E-
gyetem követe-
léseinek ismerte-
tése után – elné-
zést a szerényte-
lenségért – én
következtem a
III. évfolyam
manifesztumá-
val. E felszólalással kivettem a kezdeményezést a szervezõk ke-
zébõl, mi több – az egyetem egy jelenlévõ, késõbbi pártkorifeusa
szerint – „ekkor átszakadt a gát!”

Kedves Barátaim! Máig nem tudom, honnan vett bátorsággal
hánytuk a megyei és a városi pártvezetõk szemére az elkövetett
törvénytelenségeket, a politikai-gazdasági-társadalmi élet ellent-
mondásait! A mi memorandumunk képezte a magvát a diákparla-
ment határozata 21 pontjának!

Tisztelt Ünneplõk!
Az ekkor alakult MEFESZ 9 tagú vezetõsége irányította na-

pokig az eseményeket. A 12 napos szabadság után következett
november 4. Lánctalpakon jött a hajnal!

A szovjet hadsereg árnyékában megerõsödõ kormány meg-
kezdte a bosszúállást. Haynaut megcsúfoló kegyetlenséggel több
mint 400 forradalmárt végeztetett ki (köztük kiskorúakat!), több
tízezer évre ítéltek sok ezer szabadságharcost és több tízezer „el-
lenforradalmárt” vettek „közbiztonsági õrizetbe” (azaz internál-
tak minden bírói ítélet nélkül).

Több mint 200 000-en külföldre szaladtak!
A Nyugat és a világszervezetek a „hosszú jegyzékcseréken”

kívül egyebet nem tettek Magyarországért. Azóta világpolitikai
konstellációk következtében megbukott az egyik világbirodalom!
Örökösének elsõ embere – Borisz Jelcin – vette a fáradságot, és
eljött Budapestre, és „megkövette a magyar népet” 1956-ért! Így
teljesedett be Tamási Áron váteszi jóslata, amelyet 1956. decem-
ber 28-án a „Gond és hitvallás”-ban írt: „... a szovjet kormányzat
történelmi tévedést követett el, amikor vérrel festette meg forrá-
sunk vizét. Dicsõ költõink élõ szelleme és az emberi igazság se-
gít nekünk abban, hogy jóslatot tegyünk: eljön az idõ, amikor a
megtévedt hatalom bûnbánatot mond, mint ahogy az általa meg-
döntött hatalomnak is meg kellett bánnia azt a tiprást, amelyben
Petõfi elveszett...”

A bocsánatkérést az itthoni „örökösök” a mai napig elmulasz-
tották!

A Nobel-díjas Albert Camus 1957-ben, az elsõ évfordulón ezt
írta:
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AZ 1956-os FORRADALOMRA EMLÉKEZTÜNK
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 48. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen (2004. október 22.) III. év-
folyamos hallgatóink adtak mûsort. Ünnepi beszédet dr. Sümegi Balázs dékán és dr. Péter Károly, az 1956-os Diákparlament Tár-
saság elnöke mondott. Az emléktáblán dr. Lénárd László rektor és dr. Sümegi Balázs dékán az egyetem és a kar vezetõi és dolgo-
zói nevében, dr. Debreczeni László és dr. Péter Károly az 1956-os Diákparlament Társaság nevében és Köves Béla és Vastag Lász-
ló a hallgatók nevében helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Az alábbiakban dr. Péter Károlynak, a Diákparlament Társaság elnökének a megemlékezésen elmondott beszédét közöljük.

Dr. Péter Károly



„Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar
nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felke-
lésbe – a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskod-
nék sem tapssal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, fel-
venné házipapucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupa-
mérkõzés után.

Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vé-
rével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európá-
nak és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.

Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell,
ha átmenetileg is, bele kell törõdni a rémuralomba. Ez a rémura-
lom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az
inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták magukat.

A szabadság mai évfordulóján szívembõl kívánom, hogy a
magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erõsödjön és a min-
denünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetkö-
zi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.

És ha ez a közvélemény nagyon is erõtlen és önzõ ahhoz,
hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi han-
gunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás
megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradal-
mi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugsá-
gainak súlya alatt.

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabad-

ságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz
esztendõben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fü-
lét betömõ, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vér-
nek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlé-
kezetben.

A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek
Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a ma-
gyar harcosok életüket adták és soha, sehol – még közvetve sem
– igazoljuk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell
kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsok-
szorozva erõfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülõ
Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhu-
zamosan az ellentmondás és halál erõivel, amelyek elhomályosít-
ják a történelmet – bontakozik az élet és meggyõzés ereje, az em-
beri felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának neve-
zünk, amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.

A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehe-
tetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s õk azok, akik minden-
nek mélyebb értelmét velünk megérttették. Ezért, ha szerencsétlen-
ségükben osztoztunk – miénk a reményük is. Nyomorúságuk, lán-
caik és számûzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk,
melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet õk nem nyer-
tek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!”
Tisztelt Ünneplõk!

Miért folytatom Camus lélekemelõ szavai után is beszédem?
Oka van! 

Ma hazánkban elég bizarr dolgokat tapasztalhatunk. Mi, ma-
gyarok, 1956-ban, októberben a gyalázattól megfosztott, lyukas
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Dr. Péter Károly és dr. Debreczeni László
a Diákparlament Társaság nevében koszorúzott.

A mûsort adó diákok

A hallgatók koszorúját Köves Béla és Vastag László
helyezt el az emléktáblán 

NAGY IMRE ÉRDEMREND

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 48., valamint a
Magyar Köztársaság kikiáltásának 15. évfordulója alkalmá-
ból Mádl Ferenc köztársasági elnök október 23-án kitün-
tetéseket adott át a Sándor palotában. Debreczeni László fõ-
orvos, a Pécsi Orvostudományi Egyetem nyugalmazott
munkatársa (az 1956-os pécsi Diakparlament megválasztott
elnöke) a Nagy Imre Érdemrendet kapta a hazafias helytál-
lással példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, a
békés rendszerváltozás megteremtése érdekében kifejtett te-
vékenysége elismeréseként.
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magyar trikolórt oly magasra emeltük, hogy észrevette a világ!
Igen, észrevette, de tenni semmit nem tett értünk! És most, a 48
éves évfordulón – mi, magyarok, a világ nyolcadik csodáját produ-
káljuk – hivatalosan azok ünneplik 1956 októberét, akik ellen irá-
nyult! (Sõt, érdemrendet – Nagy Imre-érdemrend – is õk alapíta-
nak! De kiket fognak ezzel kitüntetni?)

Én nem hiszem, hogy 1956 után ezért ültünk több tízezer évet,
hogy 48 év után ide jusson hazánk!

Vegyük tudomásul, 1956-ot „... senki sem sajátíthatja ki; sem a
hatalom mindenkori birtokosai, sem a mindenkori ellenzék. ‘56
össznépi, össznemzeti érték. Az elesettek, a kivégzettek, a börtön-
nel sújtottak vagy más megtorlást elszenvedõk nem egy pártért,
nem partikuláris értékekért áldozták életüket... Amiért küzdöttek,
áldoztak – nem osztható részekre, annak csak az egész országra, az
egész népre-nemzetre, az egész társadalomra vonatkoztatva van ér-
telme és létjogosultsága...”

A képeket az UNIVERSITAS TV és az ÁOK
Technikai csoport Vidostúdiójának munkatársaitól kaptuk. Köszönjük.
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Az ünnepség délután a 48-as téren folytatódott, ahol az egyetem
vezetése nevében dr. Lénárd László rektor és dr. Sipos Béla 

rektorhelyettes helyezte el a megemlékezés virágait az emlékhelyen.

MÉHES KÁROLY elnök

Igen Tisztelt Vendégeink! Kedves Kol-
légák! Hölgyeim és Uraim!

I smét összejöttünk, hogy megemlékez-
zünk arról, hogy a pozsonyi országgyûlé-

sen 1825. november 3-án Széchenyi István
egyéves jövedelmét ajánlotta fel a tudo-
mány magyar nyelvû mûvelését és terjeszté-
sét elõmozdító akadémia létesítésére, és a
hozzá csatlakozók adományaiból jött létre
immár 179 éves Akadémiánk. Hagyomány-
nyá vált, hogy november elején tudományos
ülések sorozatával ünneplünk, felhasználva
az alkalmat a tudomány újabb eredményei-
nek bemutatására és népszerûsítésére.

Két évvel ezelõtti üdvözlõ szavaimat
Széchenyinek az 1847. évi közgyûlést meg-
nyitó beszédére alapozva, arra próbáltam
felhívni a figyelmet, hogy akkori elvei ma is
mennyire idõszerûek: ma is törekednünk
kell a magyar nyelv mûvelésére, óvására, a
nemzeti tudomány gyakorlására, de úgy,
hogy közben a nemzetközi haladással is lé-
pést tartsunk, sõt, ahol csak lehet, azt elõre-
vivõ, élvonalbeli kutatásokat végezzünk.

Tavaly ilyenkor Eötvös Lorándnak az
1899-es közgyûlésen elhangzott elnöki
megnyitójából citáltam. Változatlanul aktu-
álisnak érzem azt a nézetét, amely szerint az
intézményi, országos és nemzetközi együtt-
mûködés, a határterületek szakértõinek kol-

laborációja – ma úgy mondanánk: team-
munka – elõnyei és szükségessége mellett
erõteljesen bátorítani kell az egyéni lele-
ményt, megérzést, kezdeményezést.

Az említett ellentétpárok: nemzeti vagy
nemzetközi kutatás, egyéni vagy team-mun-
ka esetében nagyjaink tehát 100-150 évvel
ezelõtt kimondták, hogy a vagy helyett az és
kötõszó a helyes, a kettõt nem lehet szétvá-
lasztani. A közelmúltban ismételten tanúi le-
hettünk újabb ellentétpárok felbukkanásá-
nak. Különösen gazdasági nehézségek ide-
jén merül fel a kérdés:
� szabad-e pénzt és energiát áldozni lát-

szólag elvont teóriák elemzésére vagy
alkotására a közvetlen anyagi hasznot
ígérõ vizsgálatok helyett?,

� a köz érdeke-e az elmélet fejlesztése,
avagy elsõsorban a gyakorlattal kell
törõdni?,

� megengedhetõ-e az alapkutatások tá-
mogatása, amikor az alkalmazott ku-
tatásokra sem jut elegendõ pénz?

A lényegében azonos tartalmú, csak el-
térõen fogalmazott kérdések közös vonása,
hogy ilyen nyíltan csak elvétve hangzanak
el. De mind tudjuk, hogy a szellemi életben
vissza-visszatérõ, legkülönbözõbb ésszerû-
sítések, reformok és álreformok szemérme-
sen magukban hordozzák ezeket a kételye-
ket és a mögöttük rejlõ szándékokat. A tisz-
telt jelenlévõket nem kell arról meggyõzni,
hogy az ún. alkalmazott kutatások igen fon-

tosak a gazdaság fejlõdése, a lakosság jóléte
szempontjából, de nívós alapkutatások nél-
kül hosszú távon nem lehet eredményes al-
kalmazott kutatásokat végezni és a jövõ szá-
mára jól felkészült szakembereket képezni.
Emellett a módszerek fejlõdésével párhuza-
mosan egyre inkább eltûnik a kettõ közötti
különbség, mint ahogy a természet- és társa-
dalom-tudományok között is egyre nagyobb
az átfedés. Pasteurnek tulajdonítják azt a
mondást, hogy „Nincs alkalmazott tudo-
mány, csak a tudomány alkalmazása”. A
megkülönböztetés tehát csak didaktikai,
esetleg szervezési szempontból indokolt,
már ha ez egyáltalán szükséges.

Miért említem ezeket a megállapításo-
kat? Azért, mert ami ezen a helyen közhely-
nek számít, a nagyközönség és a döntésho-
zók számára nem ilyen világos, sõt adott
helyzetben manipulálható. Népszerû a dol-
got úgy beállítani, hogy egy ilyen kis or-
szágban miért áldozzunk milliókat, milliár-
dokat atommagkutatásra, egy puhatestû
idegrendszerének elemzésére, avagy egyip-
tológiára, amikor kevés a pénz a környezet
védelmére és százezrek élnek a létminimum
alatt? Ez a megközelítés egy kereskedelmi
TV beszélgetõ mûsorától a nagyvállalkozók
tanácskozásáig számos fórumon nagyon ha-
tásos lehet; de veszélye a pályázatok kiírásá-
ban és elbírálásában, a kutatóhelyek fenntar-
tásában és fejlesztésének elmaradásában
konkrétan is megnyilvánulhat. A tudomány

Megnyitó beszéd 
a Pécsi Akadémiai Bizottság ünnepi közgyûlésén   � 2004. november 5.
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Huszonegy évvel ezelõtt Budapesten Barta Lajos professzor rendezte a Magyar Gyermekorvo-
sok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának elsõ tudományos
ülését. 
2004 októberében Tengelic adott otthont a huszonegyedik ülésnek a Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza Gyermekgyógyászati osztálya és diabetes munkacsoportja szervezésében.
Ez alkalommal került sor az idei Barta Lajos emlékérem átadására, melyet idén

dr. Soltész Gyula egyetemi tanár,
a Gyermekklinika igazgatója nyert el.

BARTA LAJOS EMLÉKÉREM
embereinek ezért minden lehetséges alka-
lommal tudatosítani kell, hogy a kutatásra –
és ezen belül az alapkutatásra – fordított
amúgy is csekély összeg átcsoportosítása a
szociális gondokból szinte semmit sem ol-
dana meg, nem csökkentené az államadós-
ságot, de keserves következményekkel jár-
na a jövõ szellemi és technikai színvonalá-
nak alakulásában. Már önmagában az is
káros, ha a kutatók idejük és energiájuk
nagy részét a tényleges tudományos tevé-
kenység helyett adminisztrációval, a fenn-
maradásért folytatott harccal töltik, mint
ahogy az egyetemi oktatás/nevelés, vagy a
háziorvosi ellátás színvonala sem emelke-
dik a szponzorokra, pályázatokra, elszámo-
lásokra fordított idõ növelésétõl. Az anya-
giakon túl ez a tudomány etikájára is hátrá-
nyos: minél inkább nõ a mindenkori fenn-
tartótól való függõség, annál nagyobb csor-
bát szenved a kutatás szabadsága, annál
erõsebb az elõre elvárt eredményre való tö-
rekvés, és vész el a váratlan leletek nyomán
elérhetõ igazi újdonságok feltárásának esé-
lye. A tudományszervezésben tehát a leg-
kényesebb kérdés az egyensúly megterem-
tése a rendelkezésre álló, mindig kevés
pénz okos felhasználásásának irányítása,
ellenõrzése és a szellem szabad szárnyalá-
sa között.

A tudomány ünnepén persze minden
felelõs és kevésbé felelõs személy és szer-
vezet hitet tesz a kutatásnak az ország és
az emberiség jólétét megalapozó stratégi-
ai jelentõsége mellett. A mi feladatunk,
hogy az ünnepen túl, a munkás hétköz-
napokon is folyamatosan, minden lehetsé-
ges alkalommal eredményeinkkel és fellé-
pésünkkel igazoljuk az erkölcsös tudomá-
nyos élet távlatait, megfogalmazzuk igé-
nyeit. Ahogy Széchenyi és Eötvös tanította:
egyszerre kell mûveljük a nemzeti és nem-
zetközi, az egyéni és kollektív, az alap- és
alkalmazott kutatást, egyszerre kell képvi-
seljük a reális takarékosság, ésszerû szerve-
zés és a hosszú távon kiváló befektetésnek
számító, nagyvonalú támogatás fontossá-
gát. Csak így várható, hogy a szükséges,
nem túlzott létszámban, de széles spekt-
rumban, helyes arányban kiképzett, az is-
meretek terjesztésében is tevékeny kutatók
kisugárzása egész társadalmunk mûveltsé-
gét, és ezzel sokat emlegetett versenyké-
pességét is emelje. Csak így remélhetõ,
hogy november elején évek, évtizedek
múlva is megünnepelhetjük a Magyar Tu-
domány Ünnepét, jókedvûen, derülátóan,
az ünnep valódi értelmében!

A tudomány napjának eseményeire következõ
számunkban még visszatérünk – a Szerk.)

A Tanulmányi Bizottság ülése
2004. szeptember 21-i 

Jelen vannak: Dr. Vértes Marietta, dr. Lengvári István, dr. Trixler Mátyás, dr. Nagy Györgyi, dr.
Csanaky Iván, dr. Bán Ágnes, Jakab Lajos, Manfred Schmies, Penke József, Sólyom Alexander,
Nagy Gábor, dr. Wittmann István, Kálmán Sándorné, dr. Kovács Magdolna, dr. Ohmacht Róbert

1. Docensi pályázatok. Három jelölt adta be pályázatát. Ajelöltek mindenben megfelelnek a kö-
vetelményeknek. A bizottság mindhárom jelölt kinevezését támogatja.

2. Hallgatói kérvények. Visszavételi kérelem: egy hallgató kérte visszavételét. A bizottság a
visszavételt támogatja. 
Átvételi kérelem: három hallgató kérte átvételét. ATanulmányi Bizottság mindhárom átvételt tá-
mogatja.
Másodszori ismétléses kérelmek: három hallgató kérte másodszori ismétlés lehetõségét. Abizott-
ság költségtérítés fizetése mellett egyhangúan támogatja a kérelmeket. 
Részletfizetési kérelmek: 14 hallgató kérte a költségtérítés két részletben való fizetését. 
Államilag finanszírozott helyre kéri átvételét két hallgató. Mindketten megfelelnek a követelmé-
nyeknek. ATB egyhangúan támogatja az államilag finanszírozott helyre történõ áthelyezésüket.
Költségtérítés mérséklése: három hallgató kérte a mérséklést. A bizottság a jeles tanulmányi át-
lagra való tekintettel egyhangúan megszavazta az 50 %-os mérséklést.
Többszöri ismétlés: Angol programos hallgató kéri a háromszori elégtelen félév után is tanulmá-
nyai folytatását. A bizottság a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a hallgató kérelmét tanul-
mányainak folytatására egyhangúan elutasítja. A hallgató 1 év múlva kérheti visszavételét.

3. Kari Tankönyvfelelõsi változás. Karunk tankönyvfelelõse, dr. Pap Mariann átmenetileg
nem tudja vállalni ezt a posztot. Helyettese, dr. Kovács Tibor adjunktus vállalja a feladatot. A bi-
zottság egyhangúan támogatja dr. Kovács Tibor személyét.

4. Az Orvosi Népegészségügyi Intézet akkreditáció elõtt álló Népegészségügyi Orvosi Szak
posztgraduális képzés beindításának és a hozzá kapcsolódó jegyzet kiadásának támogatását ké-
ri. A Tanulmányi Bizottság egyhangúan támogatja.

5. A Tanulmányi Bizottság ügyrendjének megváltozása. A Tanulmányi Bizottság ügyrendje
a meghívottak közé kívánja felvenni a Német és Angol Program vezetõit, ill. a dékánhelyettesi
feladatok közé kívánja betenni a költségtérítés részletfizetésének engedélyezését. A TB egyhan-
gúlat támogatja a változtatást.

6. A PTE ÁOK Térítési és Juttatási Szabályzatának módosítása. A PTE Térítési és Juttatási
Szabályzata a hallgatók által fizetett különeljárási díjakat emelte, így a kari szabályzatban is ha-
sonló mértékben kívánjuk ezt korrigálni. A bizottság a változást egyhangúlag támogatja.

Dr. Vértes Marietta, a Tanulmányi Bizottság elnöke
Nagy Gábor, a Tanulmányi Bizottság titkára
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

2004. október 13.

Dr. Soltész Gyula elnök megnyitotta az ülést, üdvözölte az új tanár-
társakat: dr. Deli Józsefet, dr. Komoly Sámuelt és dr. Kovács L. Gá-
bort, és gratulált dr. Hideg Kálmán professzornak, aki augusztus 20.
alkalmával magas állami kitüntetést kapott.

1. Az otthoni internet, ADSL-vonal használatával kapcsolatos tájé-
koztató

Soós János telekommunikációs rendszeradminisztrátor bejelen-
tette, hogy a MATÁV Rt.-tõl jött kolléga szól a részletekrõl. Tarnai
Balázs, a MATÁV és a PTE kapcsolattartójaként mutatkozott be,
elmondta, hogy az ADSL 3-4 éve ismert mûszaki technológia, nagy
sebességû internethozzáférést biztosít. Lényege, hogy telefonvona-
lon keresztül tud kétirányú adatkommunikációt biztosítani. Az ott-
honi számítógépre telepítik a telefonvonalat felhasználva, ehhez
még hálózati kártya szükséges, valamint modem és szûrõ segítségé-
vel lehet csatlakozni a hálózathoz. Értelemszerûen az otthoni tele-
fonvonal megléte alapfeltétel. A továbbiakban az Axelero ügyfél-
szolgálatához lehet fordulni, ez a MATÁV egyik leányvállalata, az
internetszolgáltatást ez biztosítja. Jobst professzor a mobiltelefonos
internethozzáférés lehetõségérõl kérdezett, Soós János válaszolt, to-
vábbá közölte, hogy maga a Honvéd utca 1-ben, az Egészségügyi
Informatikai Központban található meg (6404 mellék).

Soltész Gyula elnök megköszönte a tájékoztatókat, külön kö-
szönetet mondott a dékánnak és a gazdasági vezetésnek, hogy ezt a
lehetõséget biztosította a testület tagjainak.

2. (Zárt ülés)

3. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
Dr. Melegh Béla dékánhelyettes ismertette az I. sz. Belgyógyá-

szati Klinikára két docensi állás betöltésére kiírt pályázatokat (a bi-
zottság tagjai: dr. Schmelczer Matild fõiskolai docens, dr. Hunyady
Béla professzor és dr. Melegh Béla dékánhelyettes).

Dr. Bajnok László, illetve dr. Mezõsi Emese tudományos szak-
mai életrajzának ismertetéséhez dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár, az
I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója szólt hozzá, hangsúlyozta
az endokrinológia megerõsítésének szükségességét, méltatta a pá-
lyázók alkalmasságát, és kérte a testület támogatását. 

Soltész professzor és Mess professzor is örömét fejezte ki, hogy az
endokrinológia terén az említett kinevezések elõrelépést jelentenek.

Dr. Veszprémi Béla docensi pályázatát a bíráló bizottság (dr. Ertl
Tibor egyetemi tanár, dr. Decsi Tamás egyetemi docens, dr. Tóth
Kálmán egyetemi tanár) egyhangúlag támogatta. A Tudományos
Bizottság 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, az Oktatási Bizottság 10
igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatta a kinevezést. Dr.
Szabó István intézetvezetõ támogatólag szólt hozzá.

4. Dékánhelyettesi pályázat: dr. Sümegi Balázs dékán ismertette
Bejelentette, hogy dr. Szekeres Júlia professzor asszony egyéb

elfoglaltságai miatt nem tudta tovább vállalni a dékánhelyettesi fel-
adatokat, ezért meghirdették a pályázatot. Egy pályázat érkezett, dr.
Tóth Kálmán egyetemi tanártól, akit a dékán idõközben ideiglene-
sen megbízott a feladattal. A pályázat megtekinthetõ a könyvtárban.

Hozzászólás nem volt.

5. Kari bizottsági elnökök véleményezése
Sümegi Balázs dékán Ohmacht Róbertet javasolta a német

program, és Szeberényi Józsefet az angol program vezetõjének.

6. Egyetemi magántanári cím véleményezése
Dr. Szabó István terjesztette elõ dr. Gerõ György fõorvos ma-

gántanári cím adományozására szóló javaslatát.

7. Címzetes egyetemi tanári cím véleményezése
Dr. Horváth Örs Péter ismertette a testület által korábban sze-

nátori címre felterjesztett két német úr, Hermann Heinemann és Ot-
tó Foit címzetes egyetemi tanári kinevezésre tett javaslatát, mivel a
szenátori cím nem adható.

Soltész Gyula elnök ezután javalatot tett a Szavazatszámláló Bi-
zottságra: elnök dr. Vereczkei Lajos, tagok dr. Tóth Gyula és dr. Ludány
Andrea. Ezt a testület elfogadta, majd a szavazásra került sor.

8. A dékáni beszámoló elõtt Jobst professzor kapott szót. Szerinte a
Tanári Testület a pályázatok kapcsán „könnyen szavaz igennel, …
a pályázatok nincsenek megfelelõen elõkészítve, az egyetem pedig
»szakmai szinten csúszik lefele« …, asztal alá söpörtek visszaélése-
ket, a negatívumokat egyszerûen nem vesszük tudomásul… Önma-
gunknak tartozunk annyival, hogy a jövõt illetõen sokkal jobban
meggondoljuk, hogy kiket választunk ide. …Meg kell jobban vizs-
gálni, hogy reális-e az elõterjesztés…”

Dr. Szabó István professzor nem értett egyet azzal a minõsítés-
sel, hogy „szakmailag csúszik le az egyetem”. 

A dékán beszámolója elején rámutatott, hogy tavaly nehéz kö-
rülmények között vette át a kar vezetését, mintegy 1,4-1,5 milliárd
Ft összegû hiánnyal. A szenátus konszolidációs tervet kényszerített
a karra, megszorító intézkedésekkel, létszámleépítéssel. Késõbb
mind a fõiskolai átoktatással, mind a centrummal kapcsolatban tisz-
tázódtak a finanszírozás problémái. Anémet nyelvû oktatás beveze-
tése és az angol hallgatók létszámának emelése révén a bevétel nö-
vekedése is hozzájárult, hogy sikerült megállítani a kar adósságának
növekedését, a hiány 1 milliárdra mérséklõdött. Az elvonások mér-
téke az idén 433 millió Ft-ra tehetõ, szeretnénk, ha ez reálisan csök-
kenthetõ lenne. A dékán az eredmények között felsorolta a tanter-
mek (nem tervezett) korszerûsítését, a gyógyszerész szak helyisége-
inek folyamatban lévõ felújítását, az angol és német iroda fejleszté-
sét és az aula felújítását, amely jelentõs részben az Angol Alapít-
vány támogatásával történt. Tervek vannak új oktatási épületek, tan-
termek, szemináriumi helyiségek létesítésére, az állatház rekonst-
rukciójára, ha a PPP keretén belül 2,4 milliárd Ft jutna a karra (12
milliárd a egyetemre). Három szintet kapunk a 25 emeletes épület-
bõl, irodákat, hivatalokat lehetne kihelyezni. További fejlesztési pá-
lyázatból 50 millió Ft várható. Új tanszéki csoportok jöttek létre,
számítógépek cseréjére került sor, terv az információ javítása kéthe-
tente megjelenõ hírlevél formájában. Az idegen nyelvû képzésben
résztvevõ oktatók díjazása is elõrelépést jelent, azon túlmenõen,
hogy az angol oktatásban résztvevõ intézetek számára 50 millió Ft-
ot lehetett szétosztani. Az oktatói gárda erõssége a karnak, van
presztízsünk nemcsak Magyarországon, de nemzetközi szinten is.
Mûszerparkunk „kelet-közép európai” szinten modern, relatíve jó
könyvtárunk van. Ugyanakkor a klinikák finanszírozása rossz, és
ezen nem is tudjuk, hogy lehet-e változtatni, pedig ez az egész egye-
temre kihat. A kar és a centrum együttmûködésére valóban szükség

A PTE ÁOK Tanári Testületének ülésérõl
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van, és mindent meg kell tenni, hogy a kar és a fõiskola között is normá-
lis legyen a viszony. 

Soltész Gyula megköszönte a dékán beszámolóját. Megjegyezte,
hogy az idegen nyelvû képzés terén nagy haladás történt, de a konjunk-
túra nem tart sokáig: Nyugaton már próbálják csökkenteni az ottani or-
voshiányból adódó nehézségeket. 

Dóczi Tamás centrumelnök-helyettes hozzászólásában elmondta: „a
klinikum helyzete valóban soha nem volt ennyire válságos, szinte a na-
pi túlélésért kell küzdeni”. Az, hogy miért tart itt a centrum, röviden: na-
gyon komoly beruházások történtek, ezeknek nem volt meg a finanszí-
rozása. Ennek a hátterét az egyetem úgy képzelte el, hogy egy felpörge-
tett teljesítménynöveléssel fedezni lehet majd a kiadásokat. Pl. nagy hon-
védkórházi beruházás történt, ami nincsen államilag teljesen finanszí-
rozva, vagy pl. a Szívgyógyászat évi terhe 480 millió Ft. Ezen kívül tör-
téntek egyéb beruházások is, amelyek a klinikum mûködéséhez elen-
gedhetetlenek voltak. A stratégia reálisnak látszott, erre jogot adott az,
hogy a pécsi egyetemnek volt a legmagasabb case-mix indexe, vagyis
hatékony volt a betegellátás. A katasztrófát az hozta, hogy egyrészt nem
sikerült olyan struktúrát létrehozni, ami igazodik az igényekhez, más-
részt a 98 %-os teljesítménykorlátozás nem teszi lehetõvé a teljesítmény
fokozását. Ha leszámítanánk a beruházásokat, még mindig finanszíroz-
ható lenne a nagyon szerencsétlen struktúránk. Ma a probléma olyan sú-
lyos, ami nem teszi lehetõvé, hogy mindez belülrõl megoldható legyen.

Seress professzor a pályázati irodával kapcsolatban a munkameg-
osztást javasolta.

Németh Péter egyrészt pályázatírásra szakosodott, hozzáértõ kisvál-
lalkozások igénybevételére, másrészt pedig a régióba való beágyazódás-
ra, a regionális stratégia irányában való nyitásra hívta fel a figyelmet.

Bellyei Árpád azt hangsúlyozta, hogy szellemiségében a két csapat-
nak – a dékáni vezetésnek és a klinikumnak – konvergálni és nem diver-
gálni kell, jelenleg nem ennek a jelét látja. 

Soltész Gyula elnök lezárta a vitát és aláhúzta: rendkívül fontos, hogy
a két vezetõ testület harmonikusan mûködjön együtt.

Vereczkei Lajos ismertette a titkos szavazás eredményét:

Docensi pályázatok
igen           nem     tartózkodás

Bajnok László 47 0 1
Mezõsi Emese 47 0 1
Veszprémi Béla 42 2 4

Dékánhelyettesi pályázat
Tóth Kálmán 40 7 1

Bizottsági elnökök
Ohmacht Róbert 47 1 0
Szeberényi József 46 1 1

Magántanári cím
Gerõ György 38 2 7

Címzetes egyetemi tanári címek
Ottó Foit 43 1 4
Hermann Heinemann 43 1 4

9. Bejelentések 
A dékán kérte, hogy a tanártársak az Egyetemi Orvosnapok ünnep-

ségén és a programokon minél nagyobb számban vegyenek részt. Kö-
zölte, hogy kapcsolatot alakítottunk ki az Eszéki Egyetemmel, valamint
finnországi orvosi egyetemmel is, ezek csereakciókat fognak eredmé-
nyezni. 

Bejelentette, hogy a központi épületnél szabályozni fogják a gépko-
csi-parkolást.

Gratulált a kitüntetetteknek, dr. Hideg Kálmán professzornak, aki a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjét, és dr. Soltész Gyulá-
nak, aki a Barta Lajos Emlékérmet kapta.

Javasolta, hogy az egyetem többi karához hasonlóan, ha orvoskari
oktatók gyermekei a kar költségtérítéses képzésére jelentkeznek, a költ-
ségtérítés 50 %-át engedjük el. Erre a dékánnak saját hatáskörben lehe-
tõsége van. Ez összességében nem nagy összeg, évi 1-2 hallgatóról van
szó. Soltész Gyula elnök a felvetést jónak tartotta és szavazást kért, a tes-
tület egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

Végül a dékán az önálló szervezeti egységek igazgatóinak meg-
hosszabbításával kapcsolatban az eddigi eljárás további alkalmazását
vetette fel: 5 évenként a meghosszabbításról kell szavazni, és nem pedig
új pályázatot beadni. A Tanári Testület ezzel – 1 tartózkodás mellett –
egyetértett. 

Dr. Pár Alajos
a Tanári Testület titkára

2004. október 14.

1. Dékánhelyettesi pályázat véleményezése
A meghirdetett pályázatra dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár pályázata

érkezett meg.
A Tanári Testület 40 igen, 7 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta a pá-

lyázót. AKari Tanács 55 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett dr. Tóth Kálmán
professzort tudományos dékánhelyettesnek megszavazta.

2. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
Dr. Hunyady Béla professzor támogató hozzászólásában kiemelte,

hogy dr. Mezõsi Emese és dr. Bajnok László Pécsre kerülésével jelentõs
változás lesz az I. sz. Belklinika és a pécsi klinikák életében is az endok-
rinológiai ellátás területén.

2. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

(A szavazatok sorrendje: igen, nem tartózkodás)

Tudományos      Oktatási        Tanári        Kari 
Bizottság         Bizottság      Testület      Tanács

Dr. Bajnok László 10 0 0 8 0 3 47 0 1 61 0 0
Dr. Mezõsi Emese 10 0 0 8 0 3 47 0 1 59 1 1
Dr. Veszprémi Béla 7 0 3 10 0 1 42 2 6 57 1 3

3. Egyetemi magántanári cím véleményezése (felterjesztõ dr. Szabó Ist-
ván professzor)

Tanári Testület        Kari Tanács
Dr. Gerõ György 38 2 1 55 4 2

4. Címzetes egyetemi tanári cím véleményezése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa tavasszal szenátornak sza-
vazta meg a jelölteket, de közben ezt a címet a Szenátus megszüntette.

2004 NOVEMBER

Az Általános Orvostudományi Kar
tanácsának ülése
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Tanári Testület    Kari Tanács
Otto Foit 43 1 1 53 2 5
Hermann Heinemann 43 1 4 53 2 5

5. Kari bizottsági elnökök véleményezése

Tanári Testület     Kari Tanács
Német Program Bizottság
Dr. Ohmacht Róbert 47 1 0 61 0 0
Angol Program Bizottság
Dr. Szeberényi József 46 1 1 60 0 1

6. Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítása

A tanács egyhangúlag elfogadta az elõterjesztést: A kari
SzMSz-ben az angol nyelvû képzés kifejezés idegen nyelvû kép-
zésre változik.

7. Az ÁOK idegen nyelvû képzésének Szervezeti és Mûködési
Szabályzata (elõterjesztõ dr. Csernus Valér professzor)

A szabályzat három alapvetõ témával foglalkozik.
1. Technikai jellegû kérdések: Az idegen nyelvû képzés karun-

kon meghatározó jelentõségûvé vált. Az angol nyelvû képzésre
idén felvettek száma megháromszorozódott. Beindult a német
nyelvû képzés. A szabályzat lehetõvé teszi azt is, hogy késõbb más
szakokon is beindíthassuk az idegen nyelvû képzést, sõt az idegen
nyelvû posztgraduális képzés felé is nyitott.

2. A képzés szervezetével kapcsolatos kérdések: A tevékenysé-
gért alapvetõen a dékán a felelõs és õ irányítja azt.  A speciális fel-
adatokat pedig két párhuzamos, azonos alapelven mûködõ, eltérõ
személyzettel rendelkezõ bizottság koordinálja. A képzéssel kap-
csolatban a feladatunk hármas: minél több jól képzett hallgató jöj-
jön karunkra, és õk itt minél jobb szakmai képzést kapjanak meg-
felelõ körülmények között, és az itt végzett hallgatókkal a kapcso-
latot továbbra is tartsuk.

3.  Gazdasági felület: A bevételek felosztásának módja. Az ál-
lamnak és az egyetemnek történõ kötelezõ befizetések után fenn-
maradó részt három részre kell osztani: 

a. az oktatásban résztvevõk óradíja,
b. az intézeteknek juttatott hányad, ami eddig is az oktatási órák

arányában került felosztásra,
c. központi feladatok ellátását szolgáló bevétel-hányad, amely

az angol- és német iroda fenntartási költségeit, az oktatással kap-
csolatos fejlesztéseket tartalmazza, és a kar gazdasági problémái-
nak megoldásához szükséges hányad.

Igen fontos, gazdasággal kapcsolatos feladat az, hogy milyen
mechanizmussal történik ezeknek a pénzeknek a felosztása és el-
lenõrzése. Itt legfontosabb a nyilvánosság.

Szeberényi professzor hozzászólásában elõterjesztette azokat a
módosításokat, amelyek a tervezet újbóli áttanulmányozása után
születtek. (A két bizottság vezetõje és Csernus Valér professzor
mint meghívott szakértõ tekintette át még egyszer a tervezetet.) 

A javasolt változtatások közül néhány csak formai, stiláris, fo-
galmazásbeli módosítás.

Az érdemi módosítások három csoportba sorolhatók.
1. A bizottsági elnökök kinevezésében a Kari Tanácsnak jóvá-

hagyási és ne csak véleményezési joga legyen.
2. Atanulmányi adminisztrációval kapcsolatos ügyeket teljes egé-

szében az idegen nyelvû oktatás szervezésére és mûködtetésére létre-
jött irodák (Német Program és Angol Program Iroda végezze.

3. Pénzügyeket érintõ javaslat.

A dékáni vezetés javaslata szerint az óradíjak, az elvonás, a
fenntartási költségek után fennmaradó összeg egy hányadát az ok-
tatásban részt vevõ egységek között kell felosztani. A fennmaradó
összeget pedig központi célokra lehet felhasználni. A bizottság ja-
vaslata, mivel a szabályzatnak hosszú idõre kell készülnie, ponto-
sabban kellene meghatározni, mennyi az egy hányad. Ezért azt ja-
vasolja, hogy a fennmaradó összeg fele az intézetek között kerüljön
szétosztásra, és a másik fele központi felhasználás formájában áll-
jon a dékáni vezetés rendelkezésére (konszolidáció).

A témához többen hozzászóltak, mindenki fontosnak tartotta a
kar gazdasági helyzetének javítását, de az intézetek mûködési keret
nélkül nem tudnak létezni. Minden hozzászóló egyetértett azzal,
hogy ésszerû kompromisszumot kell találni, mert mint Szeberényi
József professzor megfogalmazta, két érdek kerül egymással szem-
be, az összkari érdek és az intézeti érdekek. De ezek valójában nem
egymással szembenálló érdekek, hanem egymást feltételezõk.

Atanács az Idegen nyelvû képzés SzMSz-ére tett javaslatot 2 tar-
tózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta azzal, hogy a szabályzat
pontosított, végleges formában a következõ ülésre kerül.

8. Az Egészségügyi Fõiskolai Karral közösen indítandó 
orvosi laboratóriumi- és képalkotó diagnosztikai analitikus
szak megszavazása

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta az új szak létrehozását.

9. AKlinikai Kémiai Intézet nevének megváltoztatása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag támo-

gatta a Klinikai Kémiai Intézet Laboratóriumi Medicina Intézet
névre történõ módosítását.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 2 tartózkodással el-
fogadta, hogy az orvoskari dolgozók költségtérítéses képzésre je-
lentkezõ gyermekei 50%-os költségtérítés-kedvezményben része-
süljenek.

10. Dékáni beszámoló a kar elõzõ tanévi helyzetérõl
A vezetés konszolidációs tervet dolgozott ki, létszámleépítés

történt, amit nyugdíjazással sikerült megoldani. Afõiskolával elszá-
molásra kerültek az átoktatási költségek, a centrummal is rendezte
a kar pénzügyi helyzetét. A megszorító intézkedések mellett bevé-
telnövelõ intézkedéseket is tett a vezetés. Anémet nyelvû képzés el-
indítása a 100 hallgatóval nagyon szép eredmény. Az angol nyelvû
képzésben résztvevõ hallgatók száma megháromszorozódott.

A központi elvonás 430 millió forint, a kar vezetése a gazdasá-
gi és egyetemi vezetéssel kemény küzdelmeket folytat, hogy ezt
amennyire csak lehet, lecsökkentsük.

A számviteli rendszert javítani kell, a kar nem jut hozzá olyan
pénzekhez, amik megilletik. A kar gazdasági csapata, Trischler
Bernadett és dr. Melegh Béla dékánhelyettes vezetésével rengete-
get dolgozik a pénzügyi helyzet javításáért.

A központi tantermek felújítása megtörtént. PPP – A központi
épület részleges rekonstrukciója folytatódni fog, kisebb épületek te-
tõszerkezetének javítását kell elvégezni, mert beáznak. Az épület
mögötti parkoló fölött három új elõadótermet és néhány szeminári-
umi helyiséget, vagy gyakorlatok tartására alkalmas helyiséget fo-
gunk építeni. A Gyógyszerész szak kapott 200 millió forintot, ami-
bõl a szak helyiségeinek rekonstrukciója lesz megoldva.

Számos új megnyert pályázatunk van. Ebbõl kiemelkedõ a
HEFOP-pályázat, melynek keretében, a másik három orvosi egye-
temmel vagy orvoskarokkal összefogva 200 millió forint összeget
nyertünk el együttesen a Bologna-program támogatására. Ebben az
évben a kormány 40 milliárdot költ kutatás-fejlesztésre, ebbõl ok-



tóber közepéig 5 milliárd forintot
ítéltek oda.

Egyéb fejlesztések: megújult a
honlap, tanszéki átalakítások történ-
tek, megalakult a Technikai Cso-
port, Kari Pályázati Irodát hoztunk
létre a pályázatok koordinálására,
számítógépek cseréje történt.

Az interneten új információs fe-
lületet indít a vezetés a kari tanács
tagjainak, illetve egyéb oktatóknak.

Jövedelemnövelõ intézkedések:
a doktori iskolák szakvezetõinek jö-
vedelmét egységesítette a vezetés, a
német és angol nyelvû oktatásban
részt vevõknek történtek kifizeté-
sek. Az oktatási idõszakban ez je-
lentõsen megnövelheti az idegen
nyelven oktatók bevételeit.

Mûködési költségek: valóban
nincs, de azért tavasszal és õsszel is
rendelkezésre bocsátott a vezetés
valamekkora összeget. Amint a
gazdasági helyzetünk megengedi, a
vezetés igyekszik többet adni.

Összefoglalva: legnagyobb erõs-
ségünk a magasan kvalifikált okta-
tógárdánk, a magyar viszonylatban
jó mûszerparkunk és könyvtárunk.

Gyengeségeink: a klinikák prob-
lémái (minket is érintenek), infra-
struktúrák, rossz állapotú épületek
és oktatási helyiségek, a gazdasági
rendszer mûködése.

Lehetõségeink: ki kell használ-
nunk azt, hogy orvoshiány van Eu-
rópában. Magasan kvalifikált hall-
gatókat kell idehozni, és növelni
kell az idegen nyelvû oktatásból
származó bevételeinket.

Ki kell használnunk minden pá-
lyázati lehetõséget.

Bejelentések: karunk az eszéki
egyetemmel és egy finn egyetem-
mel együttmûködési megállapodást
kötött. Ez elsõsorban a hallgatók és
fiatal oktatók számára jelent új le-
hetõségeket.

Parkolási rendszer: meg kell va-
lósítani a chip-kártyás parkolást.
Anyagi vonzata körülbelül 1000
Ft/fõ/év lesz.

Dr. Sümegi Balázs zárszavában
gratulált az elmúlt idõszakban ki-
tüntetett munkatársaknak: dr. Hideg
Kálmán professzor a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tiszti Kereszt-
jét kapta, dr. Soltész Gyula profesz-
szor Barta Lajos Emlékérmet ka-
pott.
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Szobor Romhányi György professzorról

A Romhányi Alapítvány 10 évvel ezelõtt Debrecenben jött létre. Az alapítvány elnöké-
nek, dr. Kellermayer Miklós professzornak, az egyetem és a kar vezetõinek, dr. Lénárd
László rektornak, dr. Sümegi Balázs dékánnak és dr. Kosztolányi György centrumel-

nöknek, valamint Romhányi professzor volt közvetlen munkatársainak – akik késõbb egyetemi
tanárok lettek: dr. Méhes Károly, dr. Kelényi Gábor, dr. Jobst Kázmér, dr. Németh Péter és dr.
Nagy Judit professzoroknak –  az aláírásával kaptak levelet a volt tanítványok (1951-1976):

„Tanítványainak közös óhaja, hogy Romhányi György professzor úrról szobor készüljön, ame-
lyet jövõre, 2005 szeptemberében, születésének 100. évfordulóján állítanánk fel Pécs város va-
lamelyik méltó helyén. Aszobrot Rétfalvi Sándor szobrászmûvész fogja bronzból elkészíteni. A
költségeket a tanítványok adományaiból fedezzük. Az adományozás mértékét az adományozó
anyagi lehetõsége és az ügy szeretete fogja megszabni. Így minden adományozónak az adomá-
nyozott összeg nagyságától függetlenül egyformán mondunk köszönetet.”

Az alapítvány a professzor minden tisztelõjétõl szívesen fogad hozzájárulást a szoborállítás
költségeihez. A befizetéshez szükséges csekket az Általános Orvostudományi Kar Dékáni
Hivatalából lehet kérni. A kuratórium kéri, hogy az adományozók a csekken jelöljék meg
a rendeltetést: „Romhányi György szoborra”.

Aszoborállítást dr. Toller László polgármester és a város vezetése anyagilag is támogatja, és
a kuratóriummal egyetértésben helyéül a Szent István teret jelölte meg. A szoborállítással
párhuzamosan, a Várárok nyugati részét – a Szentágothai János-sétánnyal (ld. Orvoskari
Hírmondó 2002. október, 6. o.) szemben lévõ területet – Romhányi-sétánynak nevezik el.

CEEPUS hírek

A z immár hagyományosnak számító CEEPUS Nyári Egyetem idén július 21. és
28. között került megrendezésre Zadar-ban (Horvátország). 10 ország közel 100
diákja vett részt az egyhetes rendezvényen, melynek témája a daganatos megbe-

tegedések multidiszciplináris megközelítése volt. A kurzus szervezõje ezúttal is Dr.
Dubravka Jureti� , a Zágrábi Egyetem professzora, egyben a HR-044 hálózat koordinátora
volt. A Pécsi Tudományegyetemet dr. Tóth Ildikó PhD-hallgató (ÁOK AITI), Hartmann
Ágnes és Katona István IV. évfolyamos TDK-s hallgatók (ÁOK Laboratóriumi Medicina
Intézet) és dr. Kõszegi Tamás helyi koordinátor (ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet)
képviselte. Magyarországról részt vett még a programhoz a közelmúltban csatlakozott Sze-
gedi Szent-Györgyi Albert Tudományegyetem ÁOK Biokémiai Intézetébõl dr. Dux Lász-
ló professzor 2 PhD-hallgatóval. A tudományos program igen színvonalas volt, a malignus
tumorokkal kapcsolatos ismeretek biokémiai-, sejtbiológiai-, molekuláris biológiai megkö-
zelítésétõl kezdve a terápiás törekvésekig szinte minden témakör szerepelt az elõadások-
ban. Nemcsak az évek során kialakult és bevált oktatógárda tett ki magáért, hanem a diá-
kok is: sok érdekes és szépen dokumentált elõadást hallhattunk. A pécsiek mindegyike elõ-
adással szerepelt: Ildikó Tóth: Fluid resuscitation of tumor patients during major surgery;
Ágnes Hartmann: Comparative microanalysis of tear proteins; István Katona:
Comparative analysis of sera of tumor bearing and healthy hamsters; Tamás Kõszegi:
Interpretation of non-specific biochemical markers in tumor diseases. Az elõadások után a
hallgatók kis csoportokban a PCR-technikát gyakorolhatták. A tudományos program mel-
lett bõven jutott idõ a kikapcsolódásra is. Délutánonként gyönyörû helyeken fürödhettünk
a tengerben, és a hétvégén hajókirándulás során meglátogathattuk az egyedülállóan szép
Kornati Szigetcsoport nemzeti parkját.

Dr. Kõszegi Tamás
helyi koordinátor
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„Tisztelt Vendégek, Támogatók, Barátok és Kollégák!
Kérem, tekintsenek el a megjelent notabilitások szokásos proto-

kolláris üdvözlésétõl, itt most elsõsorban azokat szeretnénk köszön-
teni, akik közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy a klinika sebészeti
osztályát felújíthassuk. Sokan vannak! Pár nappal ezelõtt, amikor át-
gondoltam, hogy mit is szeretnék itt mondani, listát próbáltam készí-
teni azokról, akik hozzájárultak a mai örömteli naphoz. A második
lap teleírásakor – és még messze nem volt teljes a felsorolás – abba-
hagytam a lista készítését. 

Így most a sebészeti osztály munkaközössége, de mindenekelõtt
az osztályon ápolt, és a jövõben gyógyításra kerülõ gyermekek nevé-
ben köszönöm meg annak a sok ezer névtelen támogatónak a segít-
ségét, akik adójuk 1%-át a gyermeksebészeten ápolt gyermekeknek
ajánlották fel. Köszönet azoknak a magánszemélyeknek, vállalko-
zóknak, akik fizetésükbõl, nyereségükbõl 10-100 ezer forintokat
ajánlottak fel céljaink megvalósítására. Itt külön meg szeretném em-
líteni Hartmann Marikát, aki 80 éves korát meghazudtoló szellemi
és testi frissességével nem kicsi, de nem is óriási nyugdíjából évek
óta nemcsak ajándékokat vásárolt a gyermekeknek, hanem 100 ezer
forintokat adományozott alapítványunknak. Köszönet mindazon vál-
lalatoknak, bankoknak, akik szerény adakozási keretükbõl minket
támogattak. Hála és köszönet a most már kiemelten közhasznú ala-
pítványunk kuratóriumi tagjainak, akik fáradhatatlanul végzik
munkájukat, és egyre keresik, hogy miként lehetne a beteg gyerme-
keket segíteni. Köszönettel tartozunk egyetemünknek, az Orvos- és

Egészségtudományi
Centrum vezetõségé-
nek, akik az igen szû-
kös anyagi lehetõsé-
gekhez mérten - milli-
árdos adóssághalmaz
ellenére – jelentõs
anyagi támogatást
nyújtottak a fenti mun-
kálatokhoz. Az osztály
felújítása nem készül-
hetett volna el egyete-
münk mûszaki gárdá-
jának állandó szakmai
felügyelete nélkül. És
ekkor még nem beszél-
tem a kivitelezõ cégrõl,
amely a minõségi mun-
ka mellett a költségek
csökkentésével igyeke-

zett a maximálisat nyújtani. Köszönjük a klinika munkatársainak,
hogy az építkezés okozta kellemetlenségeket hónapokon keresztül
zokszó nélkül elviselték. Végül köszönet a sebészeti osztály munka-
társainak. Azt hiszem, hogy ezen újabb vállalkozásunk – a régebbi-
ek mellett, itt most csak a klinika tetõterének beépítésére és az anya-
szállás kialakítására gondolok – kollektívánkat barátilag-szakmailag
egységesebbé kovácsolta. 

Kedves Vendégeink!
Ezek itt most az öröm percei, most mégis egyéb érzelmek is ka-

varognak bennem. Kinek a feladata egy lerobbant osztály felújítása,
a kõmûvesmunka, a villany- és a vízszerelés, a festés-mázolás finan-
szírozása, a mindennapi gyógyító munkához szükséges alapvetõ
mûszerek vásárlása? A tulajdonosé, a mûködtetõé vagy az alapítvá-
nyé? Az elmúlt években többször dicsérõleg megveregették a válla-
mat, hogy a gyermeksebészek alapítványuk kiterjedt kéregetõ-gyûj-
tögetõ mûködtetésével a fenti tulajdonosi feladatok jelentõs részét
átvállalják. Mások, az egészségügyben nem járatos személyek
ugyanakkor megkérdezik, hogy ezt miért nem a tulajdonos végzi?
Egyetemünk milliárdos adóssága mellett a fenti feladatoknak csak
részben tud megfelelni. 

Felelõs minisztériumaink – a felelõs szót megkérdõjelezem – a
gyógyítás és oktatás mindennapi költségeit sem tudják fedezni, és
akkor hol van még a karbantartás, az állagmegóvás, a fejlesztés? Így
végsõ soron a jelenlegi kritikus helyzetért az elmúlt évek kormányai
okolhatók. Ese-
tükben a felelõs
jelzõ szóba sem
jöhet, legalábbis
akkor, ha az
egészségüggyel
kapcsolatos politi-
k a i - g a z d a s á g i
döntéseiket érté-
keljük. Az alapít-
ványok feladata a
tulajdonos által
mûködtetett intéz-
mény jobbá, szeb-
bé, komfortosabbá
tétele, mint pl. a
dekoráció, televí-
ziók vásárlása,
esetenként nem
életmentõ, speciá-

Felújították a Gyermeksebészeti Osztályt
A Gyermekklinika Sebészeti Osztályának fekvõbeteg részlege és az azt kiszolgáló helyiségek felújításra kerültek. A 35 millió forintba kerülõ
munka 4/5-ét a Gyermekklinika Sebészeti Osztály által 15 éve létrehozott, jelenleg már kiemelt közhasznú VISSZATÉRÉS Alapítvány fedez-
te. Aköltségek további részét az Orvos- és Egészségtudományi Centrum biztosította. Az osztály ünnepélyes átadására 2004. november 3-án ke-
rült sor a Gyermekklinikán. 
Dr. Kosztolányi György egyetemi tanár, az OEC elnöke méltatta a Sebészeti Osztály hosszú évek óta tartó folyamatos és eredményes erõfeszí-
tését a nem elégséges állami finanszírozás kiegészítésére. Rámutatott arra, hogy a jövõben a magánszféra és a vállalatok anyagi támogatása,
alapítványi pénzforrások egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségügy területén.
Dr. Soltész Gyula egyetemi tanár, a klinika igazgatója a Sebészeti Osztály felújítását, mint a lassan megújuló, új arculatot nyerõ Gyermekklini-
ka fontos mozzanataként értékelte. Sajnos éles kontraszt áll fenn a megújult és a még felújításra váró osztályok között, amely esetenként nem-
csak a betegellátást, hanem a klinika betegek által történõ elfogadottságát is veszélyezteti. 
Ezt követõen Pintér András professzor, az osztály vezetõje számolt be a felújítás történetérõl. Ez alkalommal tartott beszédét tesszük itt közzé. 
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lis mûszerek vásárlása. Ha minden egészségügyi intézménytõl
azt várnánk el, hogy az alapítványuk által összegyûjtött – kol-
dult – pénzbõl olyan arányban vállaljon tulajdonosi finanszíro-
zási feladatokat, mint mi tesszük ezt évek óta, akkor Magyar-
országon nem lenne elég fenék, hogy mindannyian hozzáfér-
hessünk. Az alapítványok ilyen mértékû támogatására építeni, és
azt elvárni ugyanolyan hamis és megtévesztõ, mint az egészség-
ügyiek felelõsségteljes munkájához, képzettségéhez képest adott
alacsony fizetés magyarázatként arra hivatkozni, hogy majd hála-
pénzbõl kiegészítik. 

Kedves Vendégeink! 
Elnézést kérek, hogy ilyen gondolatokkal ho-

zakodtam elõ, nem itt kellett volna. Kérem Önöket, hogy most ne
ezekre a borús gondolatokra emlékezzenek, hanem arra, hogy a ma-
gyar egészségügy elõtt álló igen hosszú és göröngyös úton egy rö-
vidke lépést tettünk elõre.”

Az ünnepélyes átadás kedves mozzanata volt, hogy a VISSZA-
TÉRÉS Alapítvány ízléses kisplasztikát készíttetett és ajándékozott
azon személyek részére, akik az elmúlt években áldozatos munká-
jukkal, a gyermekek szeretetével hozzájárultak az alapítvány sike-
res mûködéséhez, így az osztály felújításához is. Ez a kisplasztikai
alkotás egy három oldalú szobor, mely a még magatehetetlen újszü-
lött fiatal felnõtté válásának mozzanatait érzékelteti. Elsõ alkalom-
mal ezt a mûvészeti alkotást Hartmann Marika 80 éves nyugdíjas
kapta az alapítvány támogatásáért. Hasonló kitüntetést kaptak az is-
mert pécsi bábosok, Pilári Gábor és Zsuzsa, akik mûsorokkal és az
osztály dekorációjával igen jelentõs mértékben hozzájárultak a se-
bészeti osztály szépítéséhez. Ugyancsak szobrot kapott még Lugosi
Ágnes belsõépítész, aki társadalmi munkában végezte el az osztály
korábbi és jelenlegi belsõépítészeti tervezését, amely munka meg-
határozó szerepet kapott a felújított sebészeti osztály szép és eszté-
tikus kialakításában. Végül az alapítvány jogásza, dr. Schmidt Gá-
bor is megkapta a szobrocskát, aki szimbolikus fizetésért évek óta
nagy ügybuzgalommal és szakértelemmel intézi az alapítvány
pénzügyi ügyeit. 
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A rendszerbevételi eljárás 
2004. évi tapasztalatai

A Szak- és Továbbképzõ Központ közremûködésével immár második alkalommal került
sor a rendszerbevételi eljárás lefolytatására, amely révén – a rendszerbevételi vizsga
eredményét is figyelembe véve – a grémiumvezetõk rangsorba állítják a különbözõ

szakképzésre jelentkezõ orvosokat. A rangsor elkészítése azért szükséges, mert a szakokra és ré-
giókra meghatározott minisztériumi keretszámokat az adott évben felvehetõ központi gyakorno-
kok száma nem lépheti túl. A rangsor alapjául szolgáló pontrendszert a rendszerbevételi eljárás
szabályzata tartalmazza. (A szabályzat a mellékleteivel együtt megtalálható a következõ inter-
netcímen:
http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/news_archive_detail.lasso?ID=733&y=2004.)

A 2004. október 1-jén induló szakorvosképzési idõszak régiónkra vonatkozó szakorvosi ke-
retszáma 165. A 178 általános orvos-jelentkezõ – kihasználva a több szakra történõ egyidejû je-
lentkezés lehetõségét – összesen 286 jelentkezési lapot nyújtott be. A jelentkezõk között számos
külföldön végzett orvos is volt.

A rendszerbevételi vizsgák lebonyolítása után, azon jelentkezõknek, akik – a teljesítményük
alapján – keretszámon belüli helyre kerültek, írásbeli nyilatkozatot kellett tenni, hogy elfogadják-
e az adott szak központi gyakornoki helyét. A rendszerbevételi eljárás lezárásakor összesen 116
általános orvos lépett be a központi gyakornoki rendszerbe.

A rendszerbevételi el-
járás lefolytatásának fon-
tosságát jól mutatja az a
körülmény, hogy a meg-
hirdetett 35 szak közül
mindössze 6 – geriátria,
nukleáris medicina, orvosi
mikrobiológia, oxyológia,
sugárterápia és transzfuzi-
ológia – volt olyan szak,
ahol a jelentkezõk száma
nem haladta meg a rendel-
kezésre álló keretszámot. Egyáltalán nem
volt jelentkezõ geriátria, nukleáris medici-
na és transzfuziológia szakra.

Az újrendszerû – hároméves – fog-
szakorvos-képzésre felvett szakorvosje-
löltek szakok szerinti megoszlása a következõ:

Olyan szakok esetén, ahol a rendelkezésre álló keretszám részben vagy egészében szabad ma-
radt, pótlólagos rendszerbevételi eljárás meghirdetésére került sor 

(http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/news_detail.lasso?ID=835&TID=6).
Ezt a lehetõséget a megadott határidõig 27 jelentkezõ kívánta igénybe venni.

A következõ rendszerbevételi eljárás lefolytatására, illetve a még szabad központi gyakorno-
ki helyekre történõ jelentkezésre 2005. január 1. után kerül sor. Ekkor már – térítés ellenében és
egyéb feltételek teljesülése esetén – külföldi állampolgárságú orvosok is jelentkezhetnek. A sza-
bad helyek száma érinti azon szakorvoskollégákat is, akik az ún. csak elsõ szakképesítésként
megszerezhetõ szakképesítések csoportjába tartozó szakképesítést kívánnak másodikként meg-
szerezni.

Biró Gábor
OEC Szak- és Továbbképzõ Központ

Száz éve született Kudász József, a magyar
szívsebészet egyik megteremtõje. 1904. jú-
lius 10-én Mezõkeresztesen látta meg a
napvilágot. Mezõkövesden érettségizett.
Orvosegyetemi tanulmányait Budapesten
kezdte, majd két év után Bolognában foly-
tatta és fejezte be 1931-ben. Diplomájának
honosítása után Debrecenben, Egerben,
majd Budapesten sebészként gyakorolta hi-
vatását. A budapesti István Kórház gyer-
meksebészetének vezetõ fõorvosaként for-
dult érdeklõdése az ér- és szívsebészet felé,
és 1949-ben már végzett nagyér-mûtéteket
szívfejlõdési rendellenességgel született
gyermekeken.

Pécsett 1951-ben létesítették az Irgal-
mas Rend elõzõ évben államosított kórhá-
zában a II. sz. Belgyógyászati és Sebészeti
Klinikát Hámori Artúr, illetve Kudász Jó-
zsef professzorok vezetésével. Hamarosan
szívsebészeti munkacsoportot hoztak létre,
melynek többek között tagja lett az az
Eisert Árpád is, aki Magyarországon elsõ-
ként Nyíregyházán végzett sikeres szívmû-
tétet, illetve Pécsrõl frissen végzett orvos-
ként Szabó Zoltán. A pécsi II. sz. Sebészeti
Klinikán Kudász professzor 1953-ban vé-
gezte az elsõ (zárt) szívbillentyû-mûtétet,
melyet még több követett 1955-ig, amikor
is Kudász József Budapestre távozott, ahol
elõbb a III. sz., majd a IV. sz. Sebészeti Kli-
nika (késõbb Ér- és Szívsebészeti Klinika)
igazgatója lett. Innen ment nyugdíjba 1975-
ben. Súlyos betegség következtében 1981.
június 21-én hunyt el.

A minden szempontból arra érdemes
orvos emlékét munkásságán kívül a Ma-
gyar Szívsebészeti Társaság 1998-ban ala-
pított, róla elnevezett emlékérme is õrzi,
mellyel az indoklás szerint: „A magyar
szívsebészet úttörõ és iskolateremtõ egyéni-
ségére kívánunk emlékezni és emlékeztet-
ni. Dr. Kudász József professzor tanítómes-
tere volt számos magyar szívsebésznek.
Szakmai tudása és igényessége, valamint
vezetõi és emberi tartása példakép lehet
minden szívsebész számára.” Az emlék-
éremmel azokat jutalmazza a társaság, akik
kimagasló teljesítményt nyújtottak a ma-
gyar szívsebészet tudományos és gyakorla-
ti fejlesztésében. Az elismerésben elsõként
Kudász József korábban már említett pécsi
tanítványa, késõbb tanszéki utóda, Szabó
Zoltán részesült. A 115 mm nagyságú, két-
oldalas öntött bronzérem alkotója Gyõrfi
Sándor. Az elõlapon az obligát adatok (név,

Meghirdetett szakok száma 35
Szakorvosi keretszámok összege 165
Jelentkezõk száma 178
Jelentkezések száma 286
Felvett általános orvosok száma 116

Szak                                                    Létszám
Konzerváló fogászat és fogpótlástan 11
Dento-alveoláris sebészet 2
Fogszabályozás 1

 
JELENTKEZÉSEK MEGOSZLÁSA

Második szak
26%

Harmadik 
szak
11%

Elsõ szak
63%

Baranyai Orvos, 2004. október

A pécsi     
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születési-halálozási év), a Professzor csokor-
nyakkendõs mellképe, a bal váll fölött a mes-
terjegy és 98 (a készítés évszáma), míg a hátla-
pon betûkbõl komponált, szívet formázó
kalligram látható, mely 9 sorban a következõ
szöveget „rejti”: MAGYAR / SZÍVSEBÉ-
SZETI / TÁRSASÁG / KUDÁSZ / JÓZSEF /
EMLÉKÉREM / „AMI SZÉP / AZ / NE-
HÉZ”. Évente egy vagy két személy részesül a
kitüntetésben, melyet eddig kilencen mondhat-
nak magukénak.

Hetvenöt éve született Szabó Zoltán, a ha-
zai szívátültetés megszervezõje. 1929. október
23-án Pécsett jött a világra és iskoláit is itt jár-
ta ki, melyet követõen 1954-ben került a POTE
II. Sebészeti Klinikájára Kudász professzor
mellé, akit késõbb Budapestre, majd Budapes-
ten is követett: 1957. január 1-jén a III. sz. Se-
bészeti Klinikára, márciustól pedig a IV. sz.,
Városmajor utcai Ér- és Szívsebészeti Kliniká-
ra, ahol 1978-ban nevezték ki egyetemi tanár-
rá, 1982-ben pedig a klinika igazgatójává. A
Kudász-tanítvány részt vett a hazai nyitott
szívmûtétek megindításában, a pacemaker-te-
rápia, az aorta-dissectiók mûtétjeinek magyar-
országi bevezetésében, a cardioplegia korsze-
rûsítésében, 1992-ben pedig elvégezte az elsõ
szívtranszplantációt hazánkban. Ugyanez év-
ben vonult nyugdíjba. Számos egyéb elismeré-
se mellett 1992-ben elnyerte a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal
kitüntetést, 1997-ben pedig Széchenyi-díjat
kapott, majd 1998-ban tüntették ki a mesteré-
rõl elnevezett, fentebb már részletezett Kudász
József-emlékéremmel.

Kudász professzor távozását követõen ke-
reken 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy is-
mét legyen Pécsett szívsebészet: 1995. novem-
ber 2-án adták át az Irgalmas Kórház ódon
épületében kialakított Szívcentrumot, amely
ezen a helyen csak négy évig mûködött, elõbb
az Amerikából hazatért Korompai Ferenc pro-
fesszor vezetésével, majd távozása után a klini-
ka igazgatását a Pécsett tanult és magát Szabó
Zoltán tanítványának valló Papp Lajos pro-
fesszor vette át.

Öt éve „született” a szívsebészet végleges
otthona, a Pécsi Orvostudományi Egyetem, je-
lenleg a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klini-
kája. 1999. augusztus 20-án avatták fel ünne-
pélyesen a 400 ágyas Klinika mellett újonnan
felépült, felszereltségét tekintve is világszínvo-
nalú intézményt, amelyben a szívsebészet mel-
lett intenzív osztály, intervencionális kardioló-
gia, kardiológiai osztály és járóbeteg részlegek

mûködnek. Papp Lajos professzor és munka-
társai a három megyét (Baranya, Somogy, Tol-
na) felölelõ régió kardiológusaival karöltve az
országban elsõként megszervezték a „non
stop” akut kardiológiai ellátást, melynek ered-
ményeként – amint ezt Józan-Jilling Mihály
szekszárdi kardiológus fõorvos és szerzõtársa-
inak konkrét adatokon alapuló felmérése bizo-
nyítja – hozzávetõlegesen felére csökkent a
szívinfarktusos betegek halálozása. Folyama-
tosan növekszik a szívmûtétek száma, a halálo-

zás pedig lényegesen kisebb, mint az európai
uniós átlag. Míg 1995 elõtt a régióból évi 130-
150 beteg kerülhetett mûtétre Budapesten, illet-
ve Szegeden, addig ma Pécsett több mint 1000
szívmûtétet végeznek évente. A várakozási idõ
szignifikánsan csökkent, nem haladja meg a
szakmailag megengedhetõ mértéket, az akut
esetekben pedig a beavatkozásra azonnal sor
kerül. (Sajnálatos viszont, hogy a Baranya Me-
gyei Kórházban tervezett rekonstrukciós mun-
kálatok miatt ez év májusától a Kardiológiai
Rehabilitációs Osztály ágyszáma jelentõsen
csökkent. Reméljük, hogy nem véglegesen!)

Dr. Süle Tamás

Dr. Eisert Árpád halálának 30. évfordulója
A nyíregyházi „Józsa András” Megyei
Kórház meghívására részt vettem a dr.
Eisert Árpád professzor halálának 30. év-
fordulója alkalmából 2004. szeptember 8-
án megrendezett megemlékezésen.

Dr. Eisert Árpád* Nyíregyházán,
1948. március 13-án szívsérültet operált
sternotomiás behatolásból, helyi érzéste-
lenítésben.
� 1950. augusztus 21-én Közép-Eu-

rópában elõször operált sikeresen
aorta coartatiot, majd

� 1951. január 26-án mitralis steno-
sist operált meg elsõként Magyar-
országon. 

Az 1951-es tanév kezdetén már a
POTE II. sz. Sebészeti Klinika tanára, és
Kudász József professzorral együtt ala-
kítják ki a szívsebészetet egyetemünkön.

Három év után sok minden megvál-
tozott, Kudász professzor Budapestre tá-
vozott, Eisert Árpád visszatért Nyíregy-
házára és a pécsi szívsebészet elsorvadt.

„Csipkerózsika-álmából” felébredt a
90-es évek közepén. Az Irgalmasok utcai patinás falak között, ahol Kudász József, Eisert Ár-
pád, Szabó Zoltán, Kiss Tibor és sokan mások dolgoztak, Korompai L. Ferenc professzor ve-
zetésével újra indult a szívsebészet az „Eisert”, „Kudász” és „Cooley” mûtõkben, emléket ál-
lítva az úttörõknek. 

Az Irgalmasok utcai mûtõk 1999-ben elnéptelenedtek, de az 5 éve felépült, új Szívgyó-
gyászati Klinikán Papp Lajos professzor jóvoltából az egyik mûtõ megõrizte Eisert Árpád nevét.

A nyíregyházi kórház új, Eisert Árpád nevét viselõ központi mûtõtraktus elõterében és a
volt mûtõ homlokzatán elhelyezett bronz emléktábla elõtt bensõséges ünnepség zajott le
Eisert Árpád családja és volt munkatársai körében. Az Eisert-gyûjtemény is új adatokkal bõ-
vült. Egyik utolsó tanítványa, dr. Kocsis Margit fõorvos asszony tartott szép emlékbeszédet.

Számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívást kaptam, és részt vehettem az ünne-
pi megemlékezésen.

Dr. Gulácsy István PhD

*Ld. még a Hivatalos Közlemények 1999. októberi számának 12. oldalát.
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2004 szeptembere óta dolgozik két debre-
ceni endokrinológiai és anyagcsere szak-
vizsgával rendelkezõ szakember, dr. Mezõsi
Emese és dr. Bajnok László az I. sz. Belkli-
nikán, egyetemi docensként. Hetényi Géza
nevéhez méltóan szeretnék továbbfejleszte-
ni a klinika endokrinológiai, anyagcsere- és
táplálkozástudományi hagyományait. Az
endokrinológiai munkacsoport vezetõje dr.
Mezõsi Emese, aki 1986 óta foglalkozik az
endokrin betegségek kezelésével és tudo-
mányos kutatásával.

Endokrinológiai tevékenységük kereté-
ben a belgyógyászati endokrinológia vala-
mennyi területének magas szintû mûvelését
meg kívánják valósítani, a járó- és fekvõbe-
teg-ellátás, az oktatás és az endokrinológiai
tárgyú klinikai és alapkutatás vonatkozásá-
ban. Az endokrinológia számos területén te-
am-munka szükséges. A betegellátásban
szoros együttmûködést szeretnének kialakí-
tani a társszakmákkal (sebészet, idegsebé-
szet, szemészet, nõgyógyászat, gyermek-
gyógyászat, immunológia, labordiagnoszti-
ka, radiológia, nukleáris medicina). Az egy-
séges szemlélet érdekében fontosnak tartják
a diagnosztikai és terápiás protokollok ki-
dolgozását és a társszakmákkal történõ
egyeztetését. Az endokrinológia mûködésé-
nek alapvetõ feltétele a korszerû és gyors la-
boratóriumi diagnosztika, amelynek továb-
bi fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen
elsõrendû feladat.

Dr. Bajnok László különleges érdeklõ-
dési területe a lipidológia. Rövidesen meg-
valósul az endokrinológiai osztály és szak-
rendelés regionális lipidológiai központként
történõ elismertetése, ahol elsõsorban
hyperlipoproteinaemiás, obes, metabolikus
szindrómás betegek kezelésének, gondozá-
sának irányítását tervezik, megfelelõ fekvõ-
beteg-háttérrel, dietetikusokkal, mozgás-te-
rapeutákkal, a társszakmákkal és a család-
orvosokkal való együttmûködésben. Távla-
ti céljuk, hogy akkreditált Országos
Lipidológiai Központtá váljon az I. Belkli-
nika is. Fontosnak tartják, hogy ezen bete-
gek kezelése a jó értelemben vett holiszti-
kus módon történjék, komplex kockázatfel-
méréssel és kezeléssel. A lipidológia kitün-
tetett feladatai közé tartoznak a következõk:

1. Primer hyperlipoproteinaemiás bete-
gek – aminek a prevalenciája egy/né-
hány száz egyén! – klasszifikálása,
családszûrése, kezelése.

2. Komplex kardiovaszkuláris rizikó-
felmérés irányítása, a kezelési straté-
gia megállapítása és végrehajtásának
ellenõrzése.

3. Táplálkozás-terápiás ajánlások kidol-
gozásában való részvétel.

4. Nagy dózisú és/vagy kombinált
antilipidaemiás kezelést igénylõk
gyógyszerelésének felügyelete.

5. Az antilipidaemiás szerek potenciális
ellenjavallatainak és komoly mellék-
hatásainak elbírálása.

6. Egyszerû fogyókúrás módszerekkel
dacoló súlyfelesleg orvosi kezelésé-
nek irányítása, szükség esetén ala-
csony, illetve nagyon alacsony kaló-
riatartalmú intézeti kezeléssel.

7. A betegek életmódváltoztatási kísér-
leteinek katalizálása, betegklubok lét-
rehozásában és mûködtetésében való
segítségnyújtás.

Nagy hangsúlyt fektetnek a járóbeteg-
ellátás betegcentrikus megszervezésére,
többek között a családorvosok bevonásá-
val, rendszeres konzultáció és telefonon
történõ elõjegyzés biztosításával is. A be-
tegellátás infrastrukturális helyzete is je-
lentõsen javulni fog 2005 elejére, amikor
átadásra kerül a korszerûsített, magasföld-
szinti húsz ágyas osztály, egy, két és há-
romágyas, fürdõszobás kórtermekkel, kor-
szerû radiojód-kezelésre szolgáló önálló
kórteremmel, oktatóhelyiséggel. Ehhez
csatlakozik két új szakrendelõ is, ahol az
endokrin, anyagcsere- és táplálkozási be-

tegségben szenvedõk ambuláns ellátása
folyik majd.

Az oktatásban – az alapok mellett – az
endokrinológia és anyagcsere-betegségek
legújabb eredményeit is bemutató
graduális és posztgraduális elõadásokat
terveznek, lehetõség szerint a szakma ne-
ves képviselõinek bevonásával is. A hall-
gatók számára egyértelmû követelmény-
rendszert (tananyag, vizsgakérdések) és
egységes számonkérést szeretnének bizto-
sítani. A korábbi „endokrin laboratórium-
nak” a késõbbiekben kutatási feladatokat
szánnak, amellyel az endokrin és anyag-
csere PhD-program elindulása is segíthetõ.
Az endokrinológiai kutatásban a pajzsmi-
rigy autoimmun betegségeinek és tumora-
inak vizsgálatát kívánják folytatni, az
anyagcsere-betegségek vonatkozásában
pedig a zsírszöveti hormonok, reverz ko-
leszterintranszport-rendszer, valamint a
pleiotrop vaszkuláris hatások kapcsolatá-
nak vizsgálatát elhízott, illetve mérsékelt
pajzsmirigyelégtelenségben szenvedõ be-
tegeken. Aközeljövõ tervei között szerepel
az elhízott egyének zsírsejtjeinek vizsgála-
tával kapcsolatos projekt elindítása is,
együttmûködésben elméleti kutatóhelyek-
kel. Kiemelt jelentõségûnek tartják az en-
dokrinológia és anyagcsere-betegségek
iránt érdeklõdõ fiatal kollégák széles körû
képzését, támogatását, tanulmányutak és
kutatási ösztöndíjak megszervezését.

Dr Tóth Kálmán
Dr. Késmárky Gábor
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A megújuló Hetényi Géza 
Endokrinológiai Osztály az I. Belklinikán

Dr. Mezõsi Emese Dr. Bajnok László



A Pécsi Radiológiai Klinikán Hor-
váth László professzor elõször
1997-ben szervezte meg mun-

katársaival a Pécsi Intervenciós Radiológi-
ai Szimpóziumot, melynek fõ célja a ra-
diológia ezen speciális ága eredményeinek
ismertetése, módszereinek népszerûsítése
és a továbbképzés. Ez év október 1-jén
már 7. alkalommal rendeztük meg az in-
tervenciós radiológiával foglalkozó tudo-
mányos ülést, melynek helyszíne a Pécsi
Akadémiai Bizottság székháza volt.

Az egynapos szimpózium témái a kö-
vetkezõk voltak: Szelektív kemoterápia
(Horváth László professzor, Pécs); Epeúti
betegségek intervenciós radiológiája és hi-
balehetõségei (Rostás Tamás, Pécs); Ra-
diofrekvenciás abláció (azaz daganatszö-
vet roncsolása radiofrekvenciás energiával
(Battyáni István, Pécs és Péter Mózes pro-
fesszor, Debrecen); Májdaganatok kemo-
embolizációja (Engloner László profesz-
szor, SE I. Belklinika, Budapest); Vénás
intervenciók (Szatmári Ferenc, Veszp-
rém); Behatolási utak, lehetõségek az in-
tervenciós radiológiai beavatkozások el-
végzéséhez (Nagy Endre, Szeged); A
supraaortikus erek intervenciós radiológiá-
ja és ezek hibalehetõségei (Hüttl Kálmán,
SE, Budapest); Perkután koronária-inter-
venciók (Kónyi Attila, Pécs); Transz-
juguláris portoszisztémás shunt – új utak,
hibák, klinikai eredmények (Lázár István,
Miskolc); Uroradiológiai intervenciók
(Varró József, Kuvait); Intravaszkuláris
UH-mérések biodegradábilis polimer-be-
vonatú stentek implantációja után sertések
koronáriáiban (Hadjiev Janaki, Kaposvári
Egyetem).

A következõ nap, szintén a PAB szék-
házában emlékeztünk meg arról, hogy 40
éve alapították meg Pécsett a mai Radioló-
giai Klinika elõdjét, a Röntgen Klinikát. A
hatvanas évek elején a különbözõ pécsi
klinikákon már mûködtek röntgenlabora-
tóriumok, így pl. az I. és II. sz. Belklinika,
az I. és II. sz. Sebészeti Klinika, Idegklini-
ka és a Gyermekklinika részeként. Az I. sz.
Belklinikán belgyógyász alapképzettség-
gel rendelkezõ, gasztroenterológusként és
röntgenológusként is mûködõ Benkõ
Györgyöt 1963-ban nevezték ki egyetemi
tanárrá. Benkõ professzor kapott megbí-
zást az 1964. február 1-jén megalakult
Röntgen Klinika igazgatói posztjára és

megszervezésére. Az õ mûködésének ide-
je alatt indult fejlõdésnek a radiológia
egyetemünkön. Svédországi tanulmányút-
ja után elsõk között hazánkban itt kezdõ-
dik el az angiográfia, mint új röntgen-vizs-
gálómódszer alkalmazása, ami az ultra-
hang, CT-vizsgálatok megjelenéséig alap-
vetõ metódus volt az érrendszer vizsgála-
tán túl a hasi szervek vizsgálatában is. A
klinika megalakulása utáni években lett az
intézet munkatársa Tabár László, aki az
évek folyamán Svédországba ment, ma a
mammográfia világszerte egyik legelis-
mertebb mûvelõje. Benkõ professzor egy
autóbaleset következtében hunyt el 1972-
ben. 1973 és 1994 között a klinika máso-
dik tanszékvezetõje Kuhn Endre profesz-
szor volt, akinek a radioterápia mûvelése
volt a fõ szakmai profilja, a Medicina Ki-
adó évekkel korábban ki is adta malignus
lymphomák radiológiai diagnosztikájával
foglalkozó monográfiáját. Kuhn profesz-
szor nyugállományba vonulása után Hor-
váth László lett a tanszékvezetõ, akinek
nevéhez az angiográfia, vaszkuláris és
onkoradiológiai intervenciók mûvelése
kapcsolódik. 2002 nyara óta a klinika ve-
zetõje Battyáni István docens, aki az ultra-
hangdiagnosztikával, e módszerrel végre-
hajtható beavatkozásokkal és az életet ve-
szélyeztetõ masszív tüdõembóliák
perkután kezelésével vált ismertté.

A jubileumi szimpózium köszöntéssel
kezdõdött, a klinika igazgatójának szavai
után Bellyei Árpád professzor, OEC-
elnökhelyettes és Sümegi Balázs profesz-
szor, dékán üdvözölte a megjelenteket. El-
mondták, hogy mind a Radiológiai Klini-
ka, mind a többi klinika továbbfejlõdését
napjainkban a nemzeti és EU-s pályázatok
biztosítják, sikerült is jelentõs anyagi tá-
mogatást biztosító pályázatokat elnyerni.
A dékán arra biztatta a radiológusokat,
hogy próbáljuk kihasználni azt a lehetõsé-
get, hogy a Biokémiai Intézetben nagy tér-
erejû, 10 teslás MRI-berendezés mûködik,
amellyel MR-spektroszkópiás mérések is
elvégezhetõk. Végezetül, a szakma nevé-
ben, a pályáját klinikánkon kezdõ Palkó
András professzor a Radiológiai Szakmai
Kollégium elnökeként szólt az egybegyûl-
tekhez. 

A továbbiakban olyan elõadások hang-
zottak el, amelyek témái a pécsi Radioló-
giai Klinikához kötõdnek, az elõadók

többsége vezetõ beosztású, tudományos
minõsítéssel rendelkezõ radiológus, akik
vagy a múltban voltak a klinika munkatár-
sai, vagy jelenleg is itt dolgoznak.

Kuhn Endre professzor elõadásában a
radiológia kezdeteirõl beszélt, a magyar és
a pécsi radiológia történetérõl. A követke-
zõ tanszékvezetõ, Horváth László profesz-
szor szubjektív gondolatoktól, emlékektõl
sem mentes elõadásában a vaszkuláris és
onkoradiológiai intervenciókról, ennek út-
törõjérõl, Ch. Dotterrõl emlékezett meg.
Battyáni István elõadásában a Radiológiai
Klinika jelenérõl, jövõbeli terveirõl szólt.
Csere Tibor a Radiológiai Klinika sugárte-
rápiás munkásságáról tartott elõadást, is-
mertetve e kezelési mód pécsi történetét.
Utána Varró József következett, aki külön-
bözõ esetekkel mutatta be az intervenciós
radiológia lehetõségeit, módszereit. Varró
doktor csaknem 20 éve Kuvaitban él és
dolgozik, a radiológia e szakterületének
avatott és elismert szakembere, szaktekin-
télye. Palkó András professzor referátu-
mában összehasonlította a pécsi tartózko-
dása alatt megírt, a vesedaganatok képal-
kotó diagnosztikai módszereivel foglalko-
zó kandidátusi értekezésének megállapítá-
sait a ma alkalmazható radiológiai beren-
dezések diagnosztikus értékével, az általuk
szolgáltatott információval. Vajda János
(Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmé-
nyek igazgatója) elõadásában visszaemlé-
kezett a pécsi Radiológiai Klinika elsõ
éveire, a klinikán uralkodó hangulatra, lég-
körre. Kiemelte Benkõ professzor azon el-
várását, hogy a röntgenvizsgálatok elvég-
zésekor a leletezõ orvos megfelelõ klinikai
ismeretekkel kellett, hogy rendelkezzék,
ragaszkodott ahhoz, hogy a vizsgálattal
összefüggõ információt tartalmazzák a
röntgenbejelentõk. Mai utódokként azt ta-
pasztaljuk, hogy manapság ez gyakran
nincs így, klinikus kollégáink az idõhiány-
ra hivatkoznak – e nélkül pedig nem vár-
ható el korrekt radiológiai diagnózis! A
Benkõ professzor által hirdetett, elvárt kli-
nikai szemléletre pedig napjainkban is
szükség van! Than Zoltán (Szombathely)
a vékonybél képi diagnosztikai módszere-
irõl, ezek lehetõségeirõl beszélt, a röntgen-
vizsgálatoktól kezdve a CT-, MRI-vizs-
gálatig. Grexa Erzsébet (Baranyai Megyei
Kórház, Pécs) a manapság legkorszerûbb-
nek mondott vizsgáló módszerrõl, a mág-

19

2004 NOVEMBER

Intervenciós radiológiai szimpózium és a 
Radiológiai Klinika megalakításának 40 éves évfordulója



neses rezonanciás (MR) vizsgálatról tartott
elõadást, a pécsi kezdetekrõl, a jelenrõl és
a jövõrõl. Végezetül Weisenbach János
(Gyermekklinika, Pécs) a gyermekradio-
lógia egyetemünkön bekövetkezett fejlõ-
désérõl beszélt. E szimpózium egyik szü-
netében Lénárd József, akit a klinika mun-
katársai röntgentechnikusként ismertek,
aki a meghibásodott röntgenberendezése-

inket keltette életre, egy rövid verssel kö-
szöntötte az évfordulót, a rendezvény
résztvevõit.

A két szimpózium között, elsején este
ünnepi vacsora biztosított lehetõséget arra,
hogy akik idõközben más munkahelyre
kerültek, nyugdíjba vonultak, ismét talál-
kozhassanak. E vacsora elõtt és a jubileu-
mi szimpózium végén a klinika fennállá-

sának elsõ két évtizede alatt, helyenként
„lopva”, kéretlenül készült diákon láthat-
tuk az intézet életét, a hétköznapokat és az
ünnepi pillanatokat. A fényképeket Mol-
nár Zoltán készítette, aki Pécsrõl távozva
Szombathelyen dolgozott, mint osztályve-
zetõ fõorvos.

Weninger Csaba
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A jubileumi ülésre 2004. októ-
ber 8-án a Pécsi Dializáló Osz-
tály volt és jelenlegi munkatár-
sainak, valamint a társintézetek
nagyszámú vezetõinek érdek-
lõdése mellett a Pécsi Akadé-
miai Bizottság székházában ke-
rült sor. A Dializáló Osztály az
Urológiai Klinikán az ország-
ban harmadikként, 1964 októ-
berében kezdte el tevékenysé-
gét és itt mûködött a Nephro-
centrumba történõ átköltözésig
(1994). Ellátási körzetét a 60-as
évek közepén a 2 millió lélek-
számú hat dunántúli megye ké-
pezte. Magyarországon jelen-
leg a nephrologiai-dializáló
osztályok száma 60.

A köszöntõk (Kosztolányi
György professzor, centrumel-
nök, Zoltán György, a Frese-
nius Medical Care igazgatója,
Pintér József professzor, a
dialíziskezelés helyi megho-
nosítója) után Karátson And-
rás professzor emlékképeket
mutatott be a 40 év történeté-
bõl, amit az utolsó 10 évet le-
számítva a szûkös dialíziska-
pacitás és a kezelendõk nagy
száma közötti ellentmondás
jellemzett. Ezen a területen a
Dunántúlra kiterjedõ satellita peritonealis dialízis megszervezése
(1975-1980), a Nephrocentrum elõkészítése (1988-1990) és épí-
tése (1991-1993), a Pécsi Satellita Állomás létrehozása (1996),
majd a Gyermekkórház dialízis-részlegének ismételt mûködése
(2000) és a Szigetvári Dialízis Központ elkészülte (2002) jelen-
tett megoldást. Jelenleg Baranya megyében az 1 millió lakosra
vetített dializált betegek száma 628, mely azonos a nyugat-euró-
pai adatokkal. Ezt követõen elõadást hallhattunk a nephrologia
etikai kérdéseirõl (dr. Makó János), a vesesejtes rák és az urémia
kapcsolatáról (dr. Buzogány István) , a dialízis technikájának fej-

lõdésérõl (Tatai János), a
Satellita Állomás mûkö-
désérõl (Bõszéné Székely-
hidi Csilla), a hasûri katé-
ter behelyezésének, gon-
dozásának kérdésérõl (dr.
Rácz Lajos), valamint a
heveny veseelégtelenség
folyamatos és/vagy inter-
mittáló kezelésérõl (dr.
Csiky Botond).

A vidám hangulatú
fotózást és állófogadást a
vendégelõadók múltba te-
kintõ, de a jövõ számára
is irányt mutató elõadásai
követték. Kakuk György
professzor (Debrecen,
Belklinika) az elõdök ér-
demeit ismertette és a
nephrologia megoldott,
valamint megoldatlan
problémáiról nyújtott át-
tekintést. Vaslaki fõorvos
(Sopron) az on-line
hemodiafiltrációról, a
leghatékonyabb dialízis-
kezelésrõl számolt be
multicentrikus vizsgála-
tuk és az irodalmi adatok
alapján. Petrányi Gyõzõ
akadémikus (Budapest) a
veseátültetés immunoló-

giai hátterének megvalósítását ismertette Magyarországon. Vé-
gezetül Perner Ferenc professzor (Budapest, Transzplantációs
Klinika) a hazai veseátültetés megszervezésérõl és 30 évérõl tar-
tott színes, élménydús, nagy érdeklõdéssel kísért elõadást.

A jubileumi ülés szervezõi jól dokumentált kiadványt jelen-
tettek meg, mely az osztály történetét, az ott dolgozó orvoskollé-
gák névsorát, tudományos tevékenységük bibliográfiai adatait és
alapítványuk munkáját tartalmazza. 

Dr. Buzogány István

„A vesepótló dialíziskezelés 40 éve
(1964-2004) Pécsett” – jubileumi ülés

A jubileumi ülés résztvevõi



A PTE OEC Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika és a Sebésze-
ti klinika 2004. szeptember 17-18-án rendezte meg az immár hagyományos, har-

madik pécsi Nyelõcsõ Napot, melynek programja a refluxbetegség nyelõcsõ-szövõdmé-
nyeit ölelte fel.
Akétnapos rendezvényen a téma hazai vezetõ gasztroenterológusai vettek részt, és olyan,
az utóbbi években szélesebb körben elterjedt diagnosztikai és terápiás eljárások kerültek
tárgyalásra, mint a nyelõcsõ funkcionális vizsgálatok, nyelõcsõ impedancia vizsgálat, az
endoszkópos antireflux-technikák, az antireflux-mûtét, ligamentum-teres plasztika, a
reflux-mûtött betegek vizsgálata és gondozása, a reoperáció kérdései.

Részletes program: 
A refluxbetegség nyelõcsõ szövõdményei. Epidemiológia, patomechanizmus 

– dr. Lonovics János
Az endoszkópia szerepe nyelõcsõ-szövõdmények esetén – dr. Rácz István
Nyelõcsõ motilitászavarok – dr. Varga Gábor
A Zenker diverticulum és a pharyngealis achalasia – dr. Bálint András
Nyelõcsõ stenosisok endoszkópos kezelése – dr. Solt Jenõ
Az epés reflux – dr. Kiss János
A Barrett nyelõcsõ. Epidemiológia, surveillance – dr. Wittmann Tibor
A szövõdményes reflux gyógyszeres kezelése – dr. Hunyady Béla
A szövõdményes reflux sebészi kezelése – dr. Altorjay Áron
A szisztémás immunrendszeri kórképek mellett jelentkezõ refluxbetegség. 

Egy speciális betegcsoport kezelési stratégiái – dr. Sütõ Gábor
Mi az „evidence-based” a refluxban? – dr. Nagy Lajos
Endoszkópos antireflux technikák. Kérdések és kritikák – dr. Németh Annamária
A junctio carcinoma incidenciája, diagnosztikája – dr. Papp Ákos
Antireflux-mûtéten átesett betegek panaszainak kivizsgálási stratégiája 

– dr. Király Ágnes
Antireflux-mûtéten átesett betegek követése, kezelése, a reoperáció indikációi 

– dr. Horváth Örs Péter
Dr. Király Ágnes
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Megemlékezés

A z Anatómiai Intézet és az orvoskar
hallgatói ez évben is megemlékez-
tek azokról, akik áldozatkészsé-

gükkel holtuk után is az orvostudományt és
az orvostanhallgatók oktatását szolgálták.
Az ünnepség 2004. október 25-én, hétfõn
délután du. 3 órakor Hansági Edit orgonajá-
tékával, majd ökumenikus szertartással kez-
dõdött a Pécsi Köztemetõ kápolnájában. Az
intézet nevében dr. Kovács Magdolna mon-
dott köszönetet mindenkinek, aki a felaján-
lási programban részt vállalt. Ezután az Ana-
tómiai Intézet tagjai, a nagyszámú hallgató-
ság a megjelent hozzátartozókkal együtt az
egyetemi parcellához vonult, ahol a hallga-
tók megkoszorúzták az emlékmûvet, elhe-
lyezték a virágokat és mécseseket gyújtottak a sírokon. A megemlékezés ünnepélyességét nagyban emelte a hallgatók által összeállított
mûsor: a másodévesek által szervezett vegyeskar alkalomhoz illõ Bach darabokat és Titanic-zsoltárt énekelt, Váncsodi József, Enyedi
Gergõ és Sáfrány Enikõ pedig Radnóti és Ady verseket szavalt.

APOTE II. sz. 
Sebészeti Klinika 
Baráti Társasága Egyesület

2004 márciusában a volt POTE II. sz.
Sebészeti Klinika dolgozói a klinika
köztiszteletben álló fõnõvérének, Berta
Jánosné Illés Katalin – Kati nõvér – szü-
letésnapján lelkesen összegyûltek és kö-
szöntötték õt. Ekkor született meg az az
igény, amelybõl elhatározás is lett, hogy
szervezett formában tartsuk fenn a klini-
ka hírnevét és emlékét, így ennek érde-
kében egyesületet szervezzünk.

A POTE jogutódjától, a PTE ÁOK
dékánjától ehhez hozzájárulást kaptunk
(„... Az Egyesület bejegyeztetéséhez hoz-
zájárulok, mûködésükhöz sok sikert és
eredményes munkát kívánok! – dr.
Sümegi Balázs dékán”), így az egyesület
(„A POTE II. sz. Sebészeti Klinika Bará-
ti Társasága Egyesület”) szervezéséhez
és bejegyeztetéséhez hozzákezdtünk.

Kérem az érdeklõdõket és az egye-
sületben magukat regisztrálni kívánó
munkatársakat, szándékukat jelezzék az
alábbi címre:

Dr. Gulácsy István
7831 Pellérd, Vasút u. 30.

Aki olvassa, adja át!
Várjuk jelentkezésüket!

Harmadik pécsi Nyelõcsõ Nap



RICHTER TUDÓS KLUB
A Richter Gedeon Rt. hagyományteremtõ céllal elõadássorozatot bocsátott útjára az
egyetemi városokban.
Egy-egy terület neves, elismert szakembere tart elõadást elsõsorban az orvostudomány
aktuális kérdéseirõl és kutatási területeirõl egyetemi hallgatók, rezidensek, gyakorló or-
vosok és gyógyszerészek számára.
Budapest és Debrecen után a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti konferenciatermé-

ben került sor 2004. október 12-én délután a pécsi rendezvényre, ahol dr. Kosztolányi
György akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár a Humán genom projekt: genetikai
stabilitás és dr. Méhes Károly akadémikus, professor emeritus: A genetikai kód meg-
nyilvánulásai: genetikai instabilitás címmel tartott elõadást.
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A Haematológiai Munkacsoport
szimpóziuma
Az I. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Munkacsoportja szeptember 23-25-ig
rendezte meg a „Haemophilia and Thrombophilia, Clinical and Genetical Aspects” cí-
mû, angol nyelvû, széles körû nemzetközi részvétellel folyó szimpóziumát. A hazai és
külföldi, elméleti és klinikai haemostasis-kutatással foglalkozó centrumokból 35 elõ-
adás hangzott el a haemostasis két ellentétes zavarának legfontosabb és aktuális kérdé-
seirõl. Amagas tudományos színvonalú rendezvényen a haemophiliával, ill. vérzékeny-
séggel foglalkozó részben Németországból 5, Costa Ricaból 1, a thrombophilia témá-
ból Norvégiából 2, Svédországból 1, Costa Ricaból 1, Németországból 1 elõadás hang-
zott el. Az elõadók között voltak olyan nemzetközi hírességek, mint B. Dalhbäck, az
ún. „aktivált Protein C rezisztencia”, a leggyakoribb thrombophilia marker leírója Mal-
mõbõl; U. Abildgaard és O. R. Odegaard, az antithrombin-kutatás és klinikum szakér-
tõi Oslóból; F. Herrmann és W. Schröder, a haemophila genetikájának szakemberei
Greifswaldból. A klinikáról mindkét témából összesen 7 elõadást tartottak.

Dr. Losonczy Hajna egyetemi tanár

AMagyar Immunológiai Társaság XXXIV. vándorgyûlése
2004. október 27-29-ig Szegeden zajlott a Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. ván-
dorgyûlése, melyen intézetünk több munkatársa is részt vett. A magas színvonalú szak-
mai programon több, neves magyar és külföldi résztvevõ elõadása szerepelt. A konferen-
cia fõ témája ebben az évben a regulátoros T-sejtek funkciói volt. Intézetünkbõl dr. Ber-
ki Tímea egyetemi docens tartott felkért elõadást „How does the glucocorticoid hormone
(GC) influence T-cell differentiation and activation?” címmel. Ezenkívül elõadást tartott
dr. Balogh Péter egyetemi docens („A B sejtek domináns szerepe az egér lép fibroblast-
domének kialakulásában”), dr. Czömpöly Tamás egyetemi tanársegéd („Bakteriofág fel-
színen megjelenített (phage display) expressziós könyvtárak és alkalmazásaik az immu-
nológiai kutatásban”) Nagy Gergely gyakornok („Citrát szintáz specifikus autoantitestek
összehasonlító epitóp térképezése”). Posztert mutatott be dr. Bartis Domokos PhD-hall-
gató („Dexamethasone causes alterations of the tyrosine phosphorylation in Jurkat T-cells
through a non-genomic pathway”) valamint dr. Czömpöly Tamás („Marginal zone
macrophage subsets and their importance in the regional tissue organisation of the mouse
spleen”).

A MIT konferencián lezajlott a tisztújítás is, a pécsi Immunológiai és Biotechno-
lógiai Intézetbõl vezetõségi tagok lettek dr. Németh Péter intézetvezetõ egyetemi tanár,
dr. Balogh Péter és dr. Berki Tímea docensek. További információk a www.medicine-
pecs.hu/immbio intézeti honlapon találhatók.

Dr. Bartis Domokos

Október 26-án este több mint ezer fõ
részvételével csendes demonstráció volt a
Dóm téren, ahol több beszéd és a tün-
tetõket köszöntõ üzenet hangzott el. Ezek
közül az alábbiakban dr. Kassai Miklós-
nak, az EDDSz sztrájkbizottsága
nevében, valamint Illés Józsefnek az
OSzSz elnöksége nevében elmondott be-
szédét közöljük.

Kedves Kollégák, Kedves Egybegyûltek!

Tisztem szerint köszöntenem kellene min-
denkit, de a köszöntés általában örömteli
eseményhez kapcsolódik. Azt gondolom, a
mai estében sajnos nagyon kevés az öröm.

Nem jókedvünkbõl vagyunk itt. Nem
is azért, mert ezt az utasítást adták.

Azért jöttünk, mert attól félünk, ha
most nem változik valami, akkor késõ lesz.
Azért jöttünk, mert mindannyian tudjuk,
hogy baj van, ugyanakkor ezt senki nem
veszi észre rajtunk kívül. Azért jöttünk,
mert szeretnénk gyógyítani, de már alig
van mivel, alig van hol és nemsokára alig
lesz kivel. Azért jöttünk, mert erõnk végét
járjuk.

Sokan kérdezték tõlem mostanában,
mit is akarunk tulajdonképpen. Azt mond-
tam: gyógyítani, dolgozni, azután haza-
menni és élni. Dolgozni és élni, ugyanúgy
mint mindenki más. De nem tudunk, mert
a finanszírozás, magyarul a pénz hiánya
miatt képtelenek vagyunk a munkánkat vé-
gezni és az éhbérbõl nem tudunk megélni.
Elavult épületekben, életveszélyes, össze-
barkácsolt készülékekkel, méltánytalan kö-
rülmények között dolgozunk, ahol csak a
betegek sorsa rosszabb az órákig tartó leve-
gõtlen sorban állással, várakozással, vagy a
sokágyas kórtermekben, az elfogadhatatlan
mellékhelyiségekkel.

A 2003-as 84. törvény az egészségügy-
rõl úgy kezdõdik:

Az Országgyûlés
– az egészségügyi tevékenység kiemelke-

dõ jelentõségének tudatában
– az egészségügyi dolgozókat megilletõ

társadalmi megbecsülés szem elõtt
tartásával

– tekintettel a betegek jogára a pihent
egészségügyi dolgozó által nyújtott
ellátáshoz a következõ törvényt al-
kotja.

Kiemelkedõ jelentõség? Hogyan, ami-



kor egyetlen kormány sem vállalta még a
gyökeres átalakítás politikai terhét? Miért?
Mert az egészségügybõl 1500 milliárd Ft
hiányzik. Ez több mint ezer gigantikus lot-
tó ötös fõnyeremény. Melyik kormány az,
amelyik képes a rövid távú politikai elõ-
nyöket kínáló befektetések
helyett ennyi pénzt a feneket-
len egészségügybe önteni?
Hát nem a jelenlegi, ahogy az
elõzõek sem, és már halljuk a
következõt, amelyiknek elõ-
ször idõ kell az elõzõ hibáinak
kijavításához és azután már
sajnos megint nem lesz ideje
ránk. 

Társadalmi megbecsülés?
Hogyan, amikor egyre-másra
nyirbálják meg a pótlékokat,
ügyeleti díjakat és ki merik
mondani, hogy nem fizetik ki
az ápolói hûségjutalmakat.
Milyen megbecsülés az, amikor a szakdol-
gozók zöme a létminimumon tengõdik,
képtelenül arra, hogy a családját eltartsa,
vagy egyáltalán családot alapítson. Milyen
megbecsülés az, amikor beteget és orvost
egyaránt a hálapénzes rendszer fenntartá-
sára kényszerítik, mert ez tartja még egy-
ben ezt a rogyadozó rendszert.

Pihent egészségügyi dolgozó? Ez a
legjobb. Szerintem a pihent és az egész-
ségügyi dolgozó egymást kizáró fogal-
mak. Magyarországon. Nem csak a lét-
számhiány miatt túlórára kényszerített 3
mûszakos nõvérekrõl, és nem csak az
agyonhajszolt asszisztensekrõl, még nem
is a 2-3 állást vállaló orvosokról van szó.
Hanem arról a cinikus rosszindulatról,
ahogy megmagyarázták nekünk, hogy
mennyire megfelelünk az európai munka-
idõs normáknak.

Az elõbb idézett törvény 13. §-ának (5)
bekezdése szerint 24 óra idõtartam alatt
maximum 12 óra munka végezhetõ. Ezzel
szemben 8 óra munkát 16 óra ügyelet kö-
vet, ami után újabb 8 óra munkára va-
gyunk kötelezve. Ja, azt elfelejtettem,
hogy egy 2000-es kormányrendelet szerint
az ügyeleti idõnek maximum csak a fele
számít munkavégzésnek, tehát 16 órából
csak 8. Ennek a felét az egyik naphoz, a
másik felét a másik naphoz csatoljuk, így
papíron 2x12 órát dolgoztam, teljesen sza-
bályosan, jóllehet 32 órát bent töltöttem a
munkahelyemen, és ezt gyakran végigdol-

gozom. Hogy is hívják azt a kis mûszert a
kamionokban, amit a közlekedésrendé-
szek ellenõriznek, hogy a sofõr ne vezet-
hessen 10 óránál többet egyhuzamban?
Mert egy idõ után csökken a koncentráció
és nõ a balesetveszély. Európai bírósági

végzés kötelezné a mi kormányunkat is a
munkaidõnk rendezésére, ám erre még
csak esélyünk sincs. Kíváncsi lennék, me-
lyik döntéshozó szeretne egy „átlagos”
kórházban egy olyan orvos kezébe kerülni,
aki az így kiszámolt második 12., azaz 30-
ik óráját tölti? Pedig a mai napon is leg-
alább 100 kórház több száz alkalmazottja
dolgozott ilyen körülmények között és lá-
tott el több ezer beteget. Lelkiismeretesen,
tudása legjavával.

Igaz, nem mindig dolgozunk egész éj-
szaka. De kíváncsi lennék, melyik tûzoltót
kötelezik a lejárt és szerencsés esetben ese-
ménytelen szolgálata után arra, hogy tovább
dolgozzon, mert nem volt tûzeset. Ja, és ezért
csak fele munkaidõt számolnak el. Félreértés
ne essék, minden tiszteletem az övék. Az ér-
tékek védelme mellett õk ugyanúgy az élete-
kért küzdenek, mint az egészségügyiek, ak-
kor miért más az elbírálás?

Ma ismét sztrájkoltunk. Mindazokért,
ami az elõbb elhangzott, de legfõképp
azért, mert úgy látszik, a politika titkolni
igyekszik ezeket a problémákat. Minisz-
terelnökünk szerint az országban jólét van,
és az egészségüggyel nincs probléma. Az
Õ Magyarországában talán nincsen, de a
miénkben van. El akarjuk mondani min-
denkinek, aki hallja, hogy katasztrófa felé
haladunk, és nem csak anyagilag fog ösz-
szeomlani a rendszer, de számtalan mun-
katársunkat is magával fogja rántani. Ki
fognak ürülni a kórházak. Már most nõvé-

rek és orvosok ezrei hiányoznak, és a szám
folyamatosan nõ. Felelõs politikus hogy
nem kapja fel a fejét arra, hogy a szakor-
vosok 30%-a 4 éven belül nyugdíjba
megy, és heti 10-15 fiatal szakorvos hagy-
ja el az országot nyugat felé? Mindenki

vesztes lehet. Az idõsebb generáció a
létbiztonságát, a középkorosztály az
érdemes jövõt, a fiatalok az egész kar-
rierjüket elveszíthetik. 

Ma ismét sztrájkoltunk, de nem tu-
dom, meddig bírjuk. Nekünk sztráj-
kolni sem lehet rendesen. A sztrájk a
normális mûködés teljes megakadá-
lyozását jelenti, ami zûrzavart teremt
és a szolgáltatás teljes összeomlásával
fenyeget. Ez a fenyegetettség a mun-
kaadót azonnali intézkedésre kénysze-
ríti. Az egészségügyben ilyen nem
képzelhetõ el. A sztrájktörvény, és
valljuk be, lelkiismeretünk szerint is a
minimális ellátást sztrájk ideje alatt is

biztosítanunk kell, ami azt jelenti, hogy
minden érkezõ beteget meg kell vizsgálni,
hogy nincs-e sürgõs beavatkozásra szüksé-
ge. A tervezett beavatkozásokat halaszthat-
juk, de néhány nap alatt le kell dolgoznunk,
mert különben teljesen felborul az a kényes
egyensúly, ami az egyébként is kiélezett
helyzetben fennáll. És nem utolsósorban a
kiesõ munkabér mindenkit érzékenyen
érint, hiszen nincsen a szakszervezeteknél
sztrájkalap, amibõl ezt visszafizethetnék.
Tehát a sztrájk alatt is mûködik az egészség-
ügy, és ezt jól tudja a munkaadó. Az Egész-
ségügyi Minisztérium még mindig nem
kezdett tárgyalásokat a sztrájkolókkal, ho-
lott erre õt a törvény is kötelezi.

Ezért vagyunk hát itt, hogy elmondjuk,
baj van és változást akarunk. Évekig tûr-
tük, hogy újabb és újabb megszorításokkal
lehetetlenítsék el a munkánkat. Évek óta
vésztartalékon mûködünk, de ennek most
vége. Elfogytak a vésztartalékok, kimerült
az egymást követõ kormányok erkölcsi hi-
tele és fõleg kimerültünk mi is. Nem tud-
juk tovább vállalni, hogy emberséggel,
empátiával pótoljuk azt, amit a döntésho-
zók kispórolnak az egészségügybõl. Vál-
tozást akarunk magunk miatt és a betege-
ink miatt. Változást akarunk a családunk
és a gyerekeink miatt. Változást akarunk a
közös jövõnk miatt.

Dr. Kassai Miklós
a sztrájkbizottság tagja
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DEMONSTRÁCIÓ A DÓM TÉREN



Tisztelt Demonstrálók! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az egészségügyben meglévõ problémák és az itt dolgo-
zók megalázóan alacsony bérezése, a munkakörülmé-
nyekben az évek során kialakult hiányosságok, számos
itt fel nem sorolt egyéb meglévõ igazságtalanság és prob-
léma miatt az OSZSZ továbbra is folytatja az egyeztetõ
tárgyalásokat az Egészségügyi Minisztérium új vezetésé-
vel, valamint az orvosképzéssel is foglalkozó egyetemek
speciális helyzetébõl adódóan az Oktatási Minisztérium
vezetésével is.

Az egészségügyben fentiekben említett helyzet kö-
vetkeztében egyetemeinken is veszélybe került a munka-
béke, melynek során került sor az egészségügyi dolgo-
zók sztrájkjára munkavállalóink körében.

AZ OSZSZ a sztrájk szervezésében ez ideig nem vett
részt, de a célokkal alapvetõen egyetértve azzal szolidá-
ris volt.

Tapasztalva azt, hogy a tárgyalások a jogos követelé-
sekrõl mindeddig érdemben nem történtek meg, az ér-
dekegyeztetés eredményesebb lefolytatása érdekében az
OSZSZ is megalakítja országos sztrájkbizottságát.

Az OSZSZ az ágazat második legnagyobb taglétszámú
szakszervezete, tagságának speciális összetétele csak meg-
erõsíti azt az elhatározást, hogy az egyetemeken szolgáló,
az egészségügyben is érdekelt dolgozók aktívan csatlakoz-
zanak az egészségügyi dolgozók követeléseihez.

Szakszervezeti Szövetségünk a tárgyalások érdemi
befejezéséig nem kíván sztrájkot hirdetni, de követelése-
ink belátható idõben történõ megvalósulásának hiánya
esetén munkabeszüntetés szervezésével is súlyt kíván ad-
ni követeléseinek egy országos demonstráció keretében.

Fõbb követeléseink:
� a kor színvonalának megfelelõ szintû betegellátás

és munkakörülmények teljes körû megvalósítása
intézményeinkben;

� a 2004-ben a kormánnyal történt megállapodás
alapján a 6%-os bérfejlesztés megvalósítása 2004.
január 1-ig visszamenõleg;

� az új munkaügyi szabályok életbelépésével, vala-
mint a fokozatosan csökkenõ létszám miatt a szak-
területünkön foglalkoztatott munkavállalóink foko-
zott leterhelésének megszüntetése;

� ágazati kollektív szerzõdés haladéktalan megkötése;
� a jelenleg meglévõ problémák megoldására a kor-

mány készítsen azonnali, rövid- és hosszú távú
programot az egészségügyi ágazat kiemelt finanszí-
rozásának megvalósítása érdekében;

� a felsõoktatási törvénytervezetet jelenlegi formájá-
ban nem tartjuk elfogadhatónak, mert véleményünk
szerint a jelenlegi törvényi környezetben is megva-
lósítható a bolognai folyamat a magyar felsõokta-
tásban.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy követeléseink leg-
alább annyira szolgálják a betegeink érdekeit, mint az el-
látásukra szakosodott egészségügyi dolgozókét.

Betegek és egészségügyi dolgozók egyetlen közös
érdeke a magasszintû, biztonságos betegellátás, amely-
ben mindenki elégedett.

az OSZSZ elnöksége
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Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége elõzetes bejelentésének megfelelõ-
en létrehozta országos sztrájkbizottságát tárgyalási pozíciójának megerõsítése
érdekében. A sztrájkbizottság megalakulásáról írásban tájékoztatta a Magyar
Köztársaság miniszterelnökét.

Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107

Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Gyurcsány Ferenc 
Miniszterelnök Úr részére
Budapest, Kossuth tér 4.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács ülésein az elmúlt években, az
egészségügyben dolgozók vonatkozásában érdemi megállapodás nem született.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács és az Országos Közszolgálati Érdekegyezte-
tõ Tanács nem alkalmas arra, hogy a speciális helyzetben lévõ egészségügyi dolgozók
érvényesíteni tudnák érdekeiket.

Az egészségügyben kialakult problémák – az itt dolgozók megalázóan alacsony
bérezése, a munkakörülményekben meglévõ hiányosságok – és az itt fel nem sorolt
egyéb „igazságtalanságok” eredményezik azt, hogy az egészségügyben dolgozó mun-
kavállalók messze elmaradnak attól az anyagi és erkölcsi megbecsüléstõl, amelyben
részesülniük kellene.

Munkavállalóink szándékának megfelelõen az Orvosegyetemek Szakszervezeti
Szövetsége sztrájkbizottságot hozott létre a hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében.

A sztrájkbizottság követelése
� a kor színvonalának megfelelõ szintû betegellátás intézményeinkben, beleértve

a megfelelõ munkakörülmények biztosítását is;
� a 2004-ben a kormánnyal történt megállapodás alapján 6 %-os bérfejlesztés

megvalósítása 2004. január 1-jéig visszamenõleg;
� a közszférában 2005-re történõ bérmegállapodáson felül az egészségügyi dolgo-

zók pótlékalapjának 100 %-os emelése;
� az új munkaügyi szabályok életbelépésével, valamint a fokozatosan csökkenõ

létszám miatt a szakterületünkön foglalkoztatott munkavállalóink intenzív leter-
heltségének megszüntetése;

� Ágazati Kollektív Szerzõdés haladéktalan megkötése;
� a jelenleg meglévõ problémák megoldására a kormány készítsen azonnali kö-

zéptávú és hosszú távú programot az egészségügyi ágazat kiemelt finanszírozá-
sának érdekében;

� a felsõoktatási törvénytervezet visszavonása, mert a jelenlegi törvényi környe-
zetben is megvalósítható a bolognai folyamat a magyar felsõoktatásban;

� az Mt 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a sztrájk-
követelésben érintett munkáltató nem határozható meg, a Kormány öt napon be-
lül kijelöli az egyeztetõ eljárásban résztvevõ képviselõjét. Több munkáltatót
érintõ sztrájk esetében a munkáltatók kérelemre kötelesek képviselõjüket kije-
lölni.

Tisztelettel kérjük Miniszterelnök Urat, hogy a fentiek alapján, a Munka Törvény-
könyvének megfelelõen, az adott határidõn belül a tárgyaló delegációt kijelölni szíves-
kedjen.

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége sztrájkbizottságának tagjai: elnök: dr.
Berki Zoltán, tagok: dr. Anda Lujza, dr. Francia István, Illés József, dr. Thurzó László.

Szeged, 2004. november 11.
Tisztelettel:

Dr. Thurzó László OSZSZ-elnök
Dr. Berki Zoltán, az OSZSZ sztrájkbizottságának elnöke
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1966. nyarán kezdtem szülészeti-nõgyógyászati
munkálataimat, tanítványa és tudományos munka-
társa lehettem világra segítõmnek, a nemzetközi-
leg elismert dr. Lóránd Sándor professzornak. Pé-
csett végezte egyetemi tanulmányait. Sokszor be-
szélt mestereirõl, különösen dr. Scipiades Elemér
professzort szerette, becsülte. Említette, hogy igazi
tanító volt, betegcentrikus, a várandós anyák segí-
tõje, a medikusoknak minden ügyben támogatója,
kitûnõ elõadó, aki jól ismerte a világ szakirodalmát
és ragyogóan operált. 

Örömömre ismerik pécsi érdeklõdésem, dokumen-
tumokat kaptam – Nanszák György és Máthé Ma-
riann ajándéka, önzetlen segítsége –, amelyet e he-
lyen is köszönök.

A dokumentumokban igen szép, gondos a fogal-
mazás, példamutató az emberi megbecsülés, a ta-
nítvány fáradozásának elismerése.

Dr. Vértes László

PÉCSETT KÉPZETT BÁBA
OKMÁNYAI



Egészségügyi és ipari gázok
palackkezelése

1. A Biztonságszervezési Osz-
tály tûzvédelmi célellenõrzést vég-
zett a Honvéd utcai Központi Rak-
tár gáztároló helyiségeiben és
megállapította, hogy az üres gáz-
palackok nagy részén nincs sze-
lepvédõ sapka.

Az egyetem palacktároló helyi-
ségeiben korábban végzett helyszí-
ni ellenõrzések során ugyanezen
problémával találkoztak az osztály
munkatársai; a probléma megoldá-
sára irányuló erõfeszítések eddig
sajnos semmiféle eredményre nem
vezettek.

A 2/2202. (I. 23.) BM r. X. fe-
jezet 2.5. pontja szerint „a palackot
(az üres palackot is) csak lezárt
szeleppel és szelepvédõvel (védõ-
sapka, védõkengyel stb.) szabad
tárolni és szállítani.”

Az egészségügyi és ipari gá-
zok cseréje során egyelõre a szol-
gáltatók átvették a sapka nélküli
palackokat és szabályos módon,
sapkával ellátott, töltött palackot
kapott az egyetem bármely képvi-
selõje felár felszámítása nélkül.

A gázpalack-forgalmazás sza-
bályszerû mûködésének helyreál-
lítása érdekében a következõ dön-
tést hoztam: a Szállítási és Postá-
zási Osztály megbízott dolgozója,
illetve a raktáros palacktöltés, illet-
ve palackcsere alkalmával minden
esetben köteles ellenõrizni a sze-
lepvédõ sapka meglétét; ennek hi-
ányában 2004. október 1-jétõl tilos
ezen palackok átvétele a Gazdasá-
gi Fõigazgatóság munkatársai ré-
szérõl. 

Kérem, hogy az egyetem terü-
letén a palackok töltése, illetve
cseréje a fentiek betartásával tör-
ténjen.

2. ABeszerzési és Készletgaz-
dálkodási Osztály a Honvéd utcai
Központi Raktárban megszünteti a
különféle típusú palack-redukto-
rok készleten tartását.

2004. október 1-jétõl a beszer-
zési igényeket (1-2 hetes várható
szállítási idõ figyelembevételével)
„Egységes anyag- és tárgyi esz-
köz-igénylési nyomtatványon” ké-
rem a Beszerzési és Készletgaz-
dálkodási Osztályra eljuttatni.

Ferenci József
gazdasági fõigazgató
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GI �� GH  �� �� GI �� GH �� GIhírek
Javítások, karbantartások igénybevételének
rendszere

A kar intézetei számára az Oktatási Üzemelteté-
si és Fejlesztési Osztály szakembergárdája végzi a ja-
vításokat, karbantartásokat. 

Amennyiben az intézetük területén javítási-kar-
bantartási igény merül fel, igényüket vagy telefonon
(6306-os mellék), vagy munkaigénylõ lap kitöltésé-
vel és annak az Oktatási Üzemeltetési és Fejlesztési
Oztály 5. emeleti irodájába (a kari Gazdasági Hiva-
tal melleti helyiség) történõ leadásával jelenthetik be.
A munkaigénylõ lap kitöltése és azon az elvégzett
munka igazolása minden esetben (tehát telefonon
történõ megrendelés esetén is) kötelezõ. A munka-
igénylõ lapon a munkát elvégzõ személy nevének és
a teljesítés idõpontjának feltüntetése, valamint a tel-
jesítés igazolása elengedhetetlen.

A munkaigénylõ lapok tömbjében a munka iga-
zolását követõen az elsõ pélány a javítást végzõé, a
második példány a tömbben marad, s azt az intézet
köteles megõrizni. Kérjük, hogy a javítások, karban-
tartások igénybevételérõl minden hónap végén ké-
szítsenek egy összesítõt, s azt a kari Gazdasági Hiva-
talban adják le a következõ hónap 5-ig. 

Felhívom a figyelmet, hogy a javítási-karbantar-
tási munkálatokhoz szükséges anyagokat – az ellen-
jegyzett raktárigénylõ-lapokat használva – elsõsor-
ban az egyetemi raktárakból szerezzék be. Amennyi-
ben az ott nem található, készpénzzel vásárolni utó-
lagos elszámolás szándékával csak elõzetes írásbeli
engedéllyel lehetséges.

A készpénzes vásárlás szándékát írásban, az adott
témaszám kötelezettségvállalójának aláírása után a ka-
ri Hazdasági Hivatal munkatársai ellenjegyzik.

Kérem, a javítások-karbantartások nyomon kö-
vetése, ellenõrizhetõsége miatt jelöljön ki egy mun-
katársat az intézete területén, aki a fent jelzett admi-
nisztrációt pontosan és követhetõen végzi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az intézete terüle-
tén felmerült javítási-karbantartási költségek közvet-
lenül nem terhelik az intézeteket, azokat a kar köz-
pontilag fizeti az Oktatási Üzemeltetési és Fejleszté-
si Osztály számára.

Dr. Sümegi Balázs
dékán

Az Oktatási Üzemeltetési és Fejlesztési Osztály
alkalmazottjai a Pécs, Szigeti út 12. sz. alatti mûhely-
ben:

Basa Árpád fûtésszerelõ, Berta Károly villany-
szerelõ, Bognár Róbert vízvezeték-szerelõ, Ferencz
Károly lakatos, Jakab Attila lakatos, Kelemen József
villanyszerelõ, Kocsis László asztalos, Kroitnik Antal
fûtésszerelõ, Szép Gyula villanyszerelõ, Tancsa Jó-
zsef vízvezeték-szerelõ.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� Dr. Hunyady Béla, dr. Pár Alajos és dr. Pár Gabriella
szeptember 25. és 29. között Prágában részt vettek a 12th

United European Gastroenterology Week tudományos
ülés programján és az alábbi poszterrel szerepeltek: Pár
G., Pár A., Berki T., Hegedüs G., Balogh P., Mózsik Gy.,
Hunyady B.: HCV co-receptor-CD81-expression on
peripheral blood lymphocytes in chronic HCV infection
and its association with virological responsiveness to in-
terferon.
� Dr. Pár Gabriella és dr. Pár Alajos október 9-11-ig
részt vett Freiburgban az Európai Májkutatók Társasága
(EASL) „Immune mediated liver injury” c. workshop ren-
dezvényén és október 12-16-ig a Gastroenterology Week
Freiburg 2004 tudományos programján. A bemutatott
poszterek: Pár G., Berki T., Pár A., Miseta A., Hegedüs
G., Mózsik Gy., Hunyady B.: Decreased CD81 expression
on NK cells in HCV carriers with normal ALT compared
to patients with chronic hepatitis C and the association of
CD81 expression with virological responsiveness to inter-
feron valamint Plasma TGF-beta, hyaluronic acid and
procollagen III peptide levels as fibrosis markers in chro-
nic hepatitis C.
� 2004. október 14-16-ig rendezték meg a Magyar
Atherosclerosis Társaság XV. Kongresszusát Sopronban.
Klinikánkról dr. Tóth Kálmán, dr. Bajnok László, dr.
Késmárky Gábor és dr. Koltai Katalin vett részt és az
alábbi elõadások hangzottak el: Bajnok L., Csongrádi É.,
Juhász A., Seres I., Varga Zs., Paragh Gy.: A szérum
adiponektin szint a paraoxonáz aktivitás önálló meghatá-
rozó tényezõje; Bajnok L., Kang, S., Longo, K. A.,
MacDougald, O.: A WNT jelátviteli út szerepe a barna
zsírsejtek kialakulásában; Késmárky G., Koltai K., Fehér
G., Márton Zs., Horváth B., Alexy T., Szapáry L., Tóth K.:
A trombocita aggregáció gátló terápia hatásossága: mér-
jük vagy ne mérjük?; Koltai K., Fehér G., Horváth B.,
Késmárky G., Tóth K.: A trombocita aggregabilitás és a
von Willebrand-faktor-szint összefüggései a glükóz-
anyagcserét jellemzõ paraméterekkel és más cardiovascu-
laris rizikófaktorokkal 2-es típusú diabeteses betegekben.

ABiofizikai Intézetbõl

� Május 22-26-ig a PTE ÁOK Biofizikai Intézete, a PAB
Biológiai Szakbizottsága és az MTKI Pécs szervezésé-
ben, az International Society of Food Physics támogatásá-
val és dr. Lõrinczy Dénes elnökletével került megrende-
zésre a 6th International Conference on Food Physics and
Dairy Sciences a PAB székházban. AThermal analysis in
food physics szekcióban két elõadás (egy keynote) és öt
poszter mutatta be a Biofizikai Intézet és az MTKI Pécs
K+F tevékenységét új tejipari termékek kidolgozásában
és tesztelésében. A kongresszus tudományos anyaga két
független szakmai lektor véleménye alapján az Acta
Alimentaria, illetve a Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry különszámaként jelenik meg. Az utóbbi kiad-

INTÉZETI,  
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vány vendégszerkesztõje dr. Lõrinczy Dénes.
� Június végén az Alexandra Kiadó gondozá-
sában dr. Katics László és dr. Lõrinczy Dénes
szerkesztésében megjelent az Erõedzés bio-
mechanikája, mozgásanyaga, sportsérülések c.
könyv (további társszerzõk dr. Than Péter és
dr. Domán István, ISBN 963 368 722 5). A
könyv részletesen tárgyalja a harántcsíkolt
izom mûködését, a vázrendszer sztatikáját és
ezekre építve az izomcsoportok szerinti erõ-
gyakorlatok rendszerét. További részei a
stretching és a sportmozgások közben elõfor-
duló leggyakoribb sérülések ortopédiai leírása. 
� Július közepén a Kluwer Academic
Publishers kiadásában megjelent a dr. Lõrinczy
Dénes szerkesztette The Nature of Biological
Systems as Revealed by Thermal Methods c.
monográfia (ISBN 1-4020-2218-2 [HB]),
amely a vizsgált objektumok széles spektrumát
fogja át a makromolekuláktól az élõ egyedig. 
� Augusztus 17-21-ig Pekingben rendezték
meg az 18th IUPAC International Conference
on Chemical Thermodynamics kongresszust
közel 450 résztvevõvel. Intézetünkbõl az aláb-
bi poszterek jelentek meg: Z. Vértes, D.
Lõrinczy: Thermal stability of rat uterus during
development: a DSC approach; F. Könczöl, T.
Dergez, M. Kiss, N. Farkas, D. Lõrinczy, J.
Belágyi: Selective free radical generation in
skeletal muscle actin. A DSC and EPR study;
N. Farkas, T. Dergez, F. Könczöl, J. Belágyi D.
Lõrinczy: Effect of tetracaine on erythrocyte
membrane by DSC and EPR.
� 2004. július 28. és 31. között Cambridge-
ben, az 8th Meeting of the European Calcium
Society konferencián Halidi Nadia (PhD-hall-
gató, témavezetõ: dr. Somogyi Béla) posztert
mutatott be Modelling calcium waves initiated
with local and global perturbation címmel,
szerzõk: N. Halidi, A. Visegrády, A. Volford, Z.
Noszticzius and B. Somogyi. A beküldött absz-
traktot kiválasztották az egyik legérdekesebb-
nek, mely alapján a European Calcium Society
Halidi Nadia részére a részvétel teljes költségét
fedezõ kongresszusi ösztöndíjat adományozott.
� Az idén júniusban Sümegen megtartott
XXXIV. Membrán-Transzport Konferencián
intézetünk több prezentációval képviseltette
magát: Bugyi B., Kelemen F., Barna I., Nyitrai
M.: Aformin homológ 2 domén hatása az aktin
polimerizációjára; Nagy A., Cacciafesta P.,
Grama L., Kengyel A., Málnási-Csizmadia A.,
and Kellermayer M. S. Z.: Differenciált F-
aktin-kötés a vázizom titin PEVK-domén-
jében. A konferencián adták át dr. Nyitrai Mik-
lós részére a Kovács Tibor-emlékérmet. 
� A Magyar Mikroszkópos Társaság május

27. és 29. között Balatonalmádiban megrende-
zett 2004. évi konferenciáján dr. Kellermayer
Miklós meghívott elõadást tartott Egyedi bio-
molekulák vizualizálása és mechanikai mani-
pulálása atomerõmikroszkóppal címmel. Társ-
szerzõk: Nagy Attila, Karsai Árpád, Kengyel
András, Huber Tamás, Kiss Balázs, Amram
Kahn, Tóth Péter és Grama László.
� A június 22-27-ig a Howard Hughes
Medical Institute szervezésében Tallinnban
(Észtország) megrendezett 2004 Meeting of
International Research Scholars konferencián
dr. Kellermayer Miklós elõadást tartott
Molecular mechanics of skeletal-muscle titin
and its recombinant fragments címmel. Társ-
szerzõk: Grama László, Nagy Attila és Málná-
si-Csizmadia András.
� Szeptember 19-23-ig az olaszországi Elba
szigetén került megrendezésre az Európai
Izomkutató Társaság XXXIII., éves konferen-
ciája (European Muscle Conference), melyen
intézetünk több prezentációval is képviseltette
magát: T. Dergez, N. Farkas, F. Köncöl, J.
Belágyi and D. Lõrinczy: DSC study of glyc-
erinated muscle fibres in intermediate states of
ATP hydrolysis (poszter); A. Nagy, P.
Cacciafesta, L. Grama, A. Kengyel, A.
Málnási-Csizmadia and M. S. Z. Kellermayer:
Elastic and actin-binding properties of PEVK
domain of skeletal-muscle titin (elõadás). A
konferencia Cytoskeleton Proteins szekciójá-
nak szervezõje és elnöke dr. Kellermayer Mik-
lós volt. 
� Aszeptember 30. és október 2. között a hor-
vátországi Bjelolasicán megrendezett Congress
of Croatian Society for Biochemistry and
Molecular Biology konferencián dr.
Kellermayer Miklós meghívott elõadást tartott
Mechanical manipulation of individual bio-
molecules címmel. Társszerzõk: Nagy Attila,
Karsai Árpád, Kengyel András, Huber Tamás,
Kiss Balázs, Amram Kahn, Tóth Péter és
Grama László.
� Június 16. és szeptember 16. között Clara
Scholl, a Kalamazoo College (Kalamazoo, MI,
USA) fizikus hallgatója nyári vendégkutatói
ösztöndíjas munkán tartózkodott intézetünk-
ben, a Howard Hughes Medical Institute
Undergraduate Fellowship támogatásával. Té-
mavezetõje dr. Kellermayer Miklós volt. Téma:
A titin óriás-izomfehérje differenciálisan ex-
presszálódó szakaszából származó molekula-
szegmens nanomechanikája. 
� Az intézetben mûködõ lézerpásztázó kon-
fokális mikroszkópot új, hosszú élettartamú di-
ódalézerekkel szereltük fel. A rendelkezésre ál-
ló gerjesztési hullámhosszok: 440, 473, 532, és

633 µm. Az új konfiguráció október 18-tól áll a
felhasználók rendelkezésére.

ACsaládorvostani Intézet és 
III. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� A UNESCO kétnapos Regionális Etika Ok-
tatási Konferenciát szervezett Budapesten ok-
tóber 21-22-én. Dr. Blasszauer Béla az elsõ na-
pon elõadást tartott, a második napon a konfe-
rencia elnöki tisztét töltötte be.
� Budapesten 2004. november 5-én rendezték
a XIII. International Semmelweis Symposiu-
mot (From Brain Through Mind to Society).
Dr. Blasszauer Béla tagja volt a „Ethical
Concern of Mental Health. The EU and the
Psycho-Business” címû kerekasztali megbe-
szélésnek.

AFül-Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyak Sebészeti Klinikáról

� Dr. Gerlinger Imre docens 2004. október 4-
15-ig kéthetes látogatást tett a Mainzi Johannes
Gutenberg Egyetem Fül-orr-gége Klinikáján,
ahol Prof. W. Mann munkacsoportjának
cochlearis implantációs és scull base sebészeti
tevékenységét tanulmányozta.
� Dr. Gerlinger Imre docens 2004. október 8-
án – mint az intézet korábbi „research fellow”-
ja (1992) – részt vett az Utrecht Academich
Ziekenhuis által Prof. Jan Veldman fül-orr-gé-
gész-professzor nyugdíjba vonulása tiszteletére
rendezett „East meets West” címû konferencián.

AGyermekklinikáról

� A Magyar Perinatológiai Társaság kong-
resszusán, Nyíregyházán (2004. szeptember 2-
4.) két elõadás hangzott el a klinikáról: Kovács
Nóra oh., Szász M., Adamovich K.: Különbözõ
surfactant készítmények hatásának vizsgálata
neonatalis RDS miatt kezelt koraszülöttekben;
Szele Eszer oh., Szász M., Masszi Gy.,
Adamovich K.: A ductus arteriosus persistens
koraszülöttekben: klinikai jellemzõk és terápiás
lehetõségek. Dr. Adamovich Károly egyetemi
docens üléselnöki feladatot is ellátott.
� A klinika munkatársai három felkért referá-
tum, valamint tíz elõadás tartásával szerepeltek
a Magyar Gyermekorvosok Társasága dél-du-
nántúli területi szervezetének 2004. évi tudo-
mányos ülésén Mosdóson, 2004. szeptember
24-25-én.
� A klinika munkatársai két referátummal és
11 elõadással vettek részt a Magyar Gyermek-
orvosok Társaságának október 7-9-ig Debre-
cenben tartott országos nagygyûlésén.
� Albert Aynsley-Green professzor, egyete-
münk díszdoktora, a brit kormány gyermek-
egészségügyért felelõs államtitkára október 11-
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én klinikánkra látogatott és nagy érdeklõdéssel kí-
sért elõadást tartott az általa kidolgozott 10 éves
brit gyermek-egészségügyi programról.
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár üléselnöki
teendõket látott el a Magyar Elhízástudományi
Társaság V. Kongresszusán (Budapest, 2004.
szeptember 10-11.), valamint a munkacsoport
négy tagja: dr. Csernus Katalin Az energia-fel-
használásban szerepet játszó gének polimorfiz-
musai gyermekkori elhízásban, dr. Bokor Szil-
via A Béta-3-adrenoreceptor gén Trp64Arg po-
limorfizmusának zsírsavellátottsággal való
összefüggése elhízott gyermekekben, Nagy
Enikõ (VI. éves orvostanhallgató) Az elhízás és
az uncoupling protein-2 exon 8 ins/del polimor-
fizmusának szerepe a gyermekkori zsírmáj ki-
alakulásában, továbbá dr. Lányi Éva adjunktus
Keringõ aktív ghrelinszint változása orális
glukózterhelés során elhízott gyermekekben
címmel tartott elõadást. 
� A klinika munkatársai két elõadás tartásával
vettek részt a Magyar Gyermekorvosok Társa-
sága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának
XXI. Tudományos ülésén Gyõrben, 2004.
szeptember 10-11-én. Az elhangzott elõadások:
Decsi T., Arató A., Balogh M., Dolinay T.,
Kanjo A. H., Szabó É., Várkonyi Á.: Hazai ta-
pasztalatok oligoszacharidokkal kiegészített
csecsemõtápszerrel; Tárnok A., Pintér A., Far-
kas A., Weisenbach J., Hock A., Horváth L.,
Battyány I., Kalmár Nagy K.: Életveszélyes
gasztrointesztinális vérzés ritka oka. Dr. Tárnok
András tanársegéd elõadásával elnyerte a 40
évesnél fiatalabb kutatóknak kiírt Henri Nestlé-
díj I. fokozatát. A kongresszuson dr. Decsi Ta-
más docens és dr. Tárnok András üléselnöki fel-
adatokat is ellátott. Akongresszus további ered-
ménye, hogy a társaság vezetõsége Pécsnek
ítélte a 2006. évi tudományos ülés megrendezé-
sének jogát.
� Dr. Decsi Tamás docens részt vett a How to
teach and practice evidence based medicine?
címmel Budapesten, 2004. szeptember 16-17-
én tartott nemzetközi szakmai értekezleten,
ahol Teaching evidence based medicine at
graduate level of medical training címmel fel-
kért referátumot tartott.
� Dr. Decsi Tamás docens részt vett a 45th

Annual Meeting of the European Society for
Pediatric Research címmel Stockholmban,
2004. szeptember 18-21-én tartott kongresszu-
son. Elõadást tartott (Decsi T., Campoy C.,
Demmelmair H., Marosvölgyi T., Szabó É.,
Jimenez M., Koletzko B.: Do trans fatty acids
interfere with the metabolism of long-chain
polyunsaturates in expecting women?),
poszterbemutatásban szerepelt társszerzõként
(Bellu R., van Goudoever J., Decsi T., Lafeber
H. N., Heinonen K., Cooke R. J., Salle B.,
Maggio L., Agostoni C.: Vitamin D for prevent-

ing rickets in healthy, full-term newborn. Asys-
tematic review), üléselnöki feladatot látott el,
valamint részt vett a társaság vezetõségi ülése-
in.

AHonvéd-, Katasztrófaorvostani 
és Oxyológiai Intézetbõl

� Dr. Aracsi László 2004. október 14-én a Ma-
gyar Katonai- és Katasztrófaorvostani Társaság
VII. Tudományos konferenciáján vett részt, és
„A katasztrófák egészségügyi felszámolása so-
rán alkalmazásra tervezett mobil és stacioner
egészségügyi intézmények” címû szekcióban
üléselnöki feladatokat látott el. Elõadást is tar-
tott „Az egészségügyi intézmények felkészülé-
se katasztrófák következményeinek felszámo-
lására, a tervezés és irányítás sajátosságai” cím-
mel.
� 2004. október 19-én dr. Svéd László PhD or-
vos-vezérõrnagy, az MH Egészségügyi Szolgá-
latának fõnöke tett látogatást az intézetben,
melynek során áttekintésre került a HM–PTE
közötti megállapodás, a feladatok teljesítésének
pénzügyi ellentételezése, az együttmûködés bõ-
vítése és a 2005. évi pénzügyi támogatási szer-
zõdés elõkészítése.

AHumán Anatómiai Intézetbõl

� Az intézet munkatársai közül többen is elõ-
adással vettek részt a 2004. május 20. és 22. kö-
zött Szolnokon megrendezett Magyar Endokri-
nológiai és Anyagcsere Társaság XX. Kong-
resszusán: Rékási Zoltán, Toller Gábor, Nagy
Enikõ, Horváth Réka: Fényviszonyok hatása a
circadián órára csirke tobozmirigyben; Hollósy
T., Józsa R., Reglõdi D., Lengvári I.: PACAP-
antagonista hatása az embrionális illatmemória
kialakulására csirkében.
� A Toulouse-ban 2004. szeptember 19-22-ig
rendezett 15th International Symposium on
Regulatory Peptides kongresszuson dr. Reglõdi
Dóra és dr. Tamás Andrea az alábbi elõadáso-
kat tartották: Reglõdi D., Tamás A., Rácz B., Dé-
nes V., Kiss P., Lengvári I., Gábriel R.: Pituitary
adenylate cyclase activating polypeptide pro-
tects against monosodium-glutamate toxicity in
the rat retina; Tamás A., Reglõdi D., Lubics A.,
Szalontay L., Lengvári I.: Effect of PACAP in a
rat model of Huntington disease.

Az Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézetbõl

� Dr. Németh Péter egyetemi tanár felkért elõ-
adást tartott „Fine epitope mapping of circulat-
ing-physiological and pathological-autoanti-
bodies using peptide libraries expressed by fila-
mentous and lambda phages” címmel a 2004.
október 3. és 7. között Budapesten megrende-

zett nemzetközi immungenomikai konferenci-
án (1st Inter-national Conference on Basic and
Clinical Immunogenomics).
� Folyamatosan bõvül az intézetünkben vég-
zett rutin laborvizsgálatok repertoárja. Az eddig
végzett áramlási citométeres és autoantitest
ELISA-vizsgálatok mellett most került beveze-
tésre különbözõ mikrobiális antigének elleni
antitestek ELISA-vizsgálata. A vizsgálati kérõ-
lap letölthetõ az intézeti honlapról: www.medi-
cine-pecs.hu/immbio címrõl.

AKórélettani Intézetbõl

� Dr. Garai János docens és dr. Molnár Valé-
ria PhD-ösztöndíjas június 20. és 24. között
Siena-ban a Twelfth FECHEM Conference on
Heterocycles in Bio-organic Chemistry-n
társszerzõje volt az „Arylidenecyclo-alkanones
with tautomerase inhibitor potency” nevû ren-
dezvényen bemutatott poszternek. Az elsõ szer-
zõ Lóránd Tamás, társszerzõk még Erõs D. és
Õrfi L.

ALaboratóriumi Medicina Intézetbõl

� Gordon Research Conference – Interfacial
Water in Cell Biology rendezvényen (Mount
Holyoke College South Hadley, MA June 6 –
June 11, 2004) Kellermayer Miklós (discussion
leader) „Basic biophysical processes involving
water” címmel elõadást tartott.
� AMagyar Laboratóriumi Diagnosztikai Tár-
saság 2004. szeptember 2-4-ig Sopronban ren-
dezte 52. nagygyûlését, ahol dr. Kovács L. Gá-
bor professzor elnökölt a „Quality management
of laboratory medicine in Europe” címû
FESCC Symposiumon . Dr. Kellermayer Mik-
lós professzor elnökletével „A laboratóriumi
medicina jövõképe” szekció került megrende-
zésre. Intézetünk az alábbi elõadásokkal és
poszterekkel szerepelt a kongresszuson: Csuto-
ra P., Rideg O., Magyarlaki T., Kellermayer M.,
Miseta A.: „A multidrog rezisztencia diagnózi-
sának 5 szintje – Egyezések és ellentmondás-
ok”; Lakatos Á., Jobst K., H. M. Liebich:
„Glikált hisztonfehérjék vizsgálata tömegspek-
trometriásan”; Kellermayer M.: „Aklinikai bio-
kémia születése és fontossága az orvostanhall-
gatók képzésében”; Ludány A., Nemes V.,
Wittmann I., Molnár G. A., Kocsis B., Bíró Zs.:
„Szemlencsefehérjék vizsgálata idõskori
cataractában”; Hartmann Á., Kovács I., Kõsze-
gi T., Ludány A.: „Modell a könnyfehérjék ösz-
szehasonlító mikroanalízisére”; Lakatos Á.,
Porpáczy Z., Kõszegi T., Kellermayer M.: „Van-
e morfin a mákosrétesben?”.
� Szeptember 3. és 7. között Nizzában tartotta
az European Life Sciences Organisation
(ELSO) és a Nemzetközi Sejtbiológiai Társa-
ság (IFCB) közös kongresszusát.
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A kongresszuson meghívott elõadóként vett
részt a Laboratóriumi Medicina Intézet munka-
társai közül dr. Bogner Péter, dr. Csutora Péter
és dr. Miseta Attila. Elõadásaik címe: „The state
of water in erythrocytes I.-II.”; „Calcium influx
factor is synthesized by the endoplasmic reticu-
lum”.
� A 2004. szeptember 22-25-ig, a Török Bio-
kémiai Társaság által rendezett Kongresszuson,
Bodrumban (Törökország) Kovács L. Gábor
„Harmonization with the European Union: The
changing role of laboratory medicine” címmel
tartott elõadást.
� A 2004. október 5-9-ig rendezett Alpok-Ad-
ria Kongresszuson, Luzernben intézetünk ré-
szérõl az alábbi felkért referátum hangzott el:
Kovács G. L., Toldy E.: „Quality issues of
immunchemical assays”.
� Október 26-án a Kaposi Mór Oktató Kór-
házban dr. Magyarlaki Tamás és dr. Miseta At-
tila a „Tumormarkerek szerepe a modern labo-
ratóriumi diagnosztikában” címû kerekasztal
beszélgetésen és prezentáción vett részt. 
� A Magyar Biológiai Társaság 2004. október
26-27-ig, Budapesten, a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykertben tartotta XXV. Vándorgyûlését,
amelyen felkért elõadó volt Kellermayer Mik-
lós. Elõadásának címe: „A víz az élõ sejt dina-
mikus organizációjában”.

AMagatartástudományi Intézetbõl

� Dr. Karádi Kázmér, dr. Varga József és dr.
Tiringer István részt vettek a „Satellite of the
Eigth International Congress of Behavioural
Medicine” kongresszuson, Mainzban (Német-
ország) 2004. augusztus 25-28-ig, ahol posztert
mutattak be.
� Dr. Kállai János, dr. Buda László, dr. Füzesi
Zsuzsanna, dr. Karádi Kázmér, Lampek Kinga,
dr. Varga József, dr. Tiringer István részt vett a
2004. augusztus 29-augusztus 31-ig Budapes-
ten megrendezett ICBM Satellite Meeting-en.
� 2004. október 7-9-ig dr. Buda László részt
vett Osloban, az EUPHA (European Public
Health Association) évenként megrendezett
kongresszusán és ott Buda, Lampek, Tahin: The
role of complementary/alternative medicine in
the Hungarian health care system címmel posz-
tert mutatott be.

AMozgástani Intézetbõl

� A Magyar Egyetemi és Sportszövetség fel-
kérésére a Mozgástani Intézet testnevelõinek
szervezésében október 9-én lezajlott a Területi
Universitas Kupa öt sportágban, szekszárdi, ka-
posvári, zalaegerszegi és pécsi hallgatók részvé-
telével.
� A Mozgástani Intézet és a Medikus Sport-
egyesület rendezésében öt csapat részvételével

októberben elindult a PTE kari kosárlabda baj-
noksága.

ANeurológiai Klinikáról

� 2004. szeptember 28. és október 2. között
rendezték meg a nemzetközi Neuroimmunoló-
giai Kongresszust Olaszországban, Velencében.
Klinikánkat dr. Pál Endre képviselte egy posz-
terrel és dr. Illés Zsolt két poszterrel és egy elõ-
adással: Pál E.: Cerebrospinal fluid tau protein
in multiple sclerosis; Illés Zs. et al.: Myelin-spe-
cific T cell receptor transgenic T cells down-
modulate CD4 coreceptor and limit develop-
ment of spontaneous autoimmune CNS disease
on a genetically resistant background; Khademi
M., Illés Zs. et al.: TIM-3 and TIM-1 molecules
are differentially expressed on human Th1 and
Th2 cells and in cerebrospinal fluid-derived
mononuclear cells in multiple sclerosis;
Kuchroo V. K., Illés Zs. et al.: Expression of
myelin antigens in the thymus: a little goes a
long way.
� 2004. október 6. és 9. között Bécsben került
megrendezésre az Európai Sclerosis Multiplex
Kutatás és Kezelés Konferencia. Klinikánkat dr.
Illés Zsolt képviselte egy poszterrel, melynek cí-
me Illés Zs. et al.: Novel synthetic amino acid
copolymers suppress MBP85-99-induced EAE
in humanized double transgenic mice through
different effects on T cell responses.

Az Orvosi Népegészségtani Intézetbõl

� A Magyar Higiénikusok Társasága XXXV.
Vándorgyûlésén (Siófok, 2004. október 5-7.)
intézetünk az alábbi elõadásokkal és poszterrel
szerepelt. Béres J., Karcagi V., Kalmár L.,
Tordai A.: A romákban gyakoribb genetikai be-
tegségek epidemiológiai és molekuláris geneti-
kai elemzése (elõadás); Fehér K., Orosz B.,
Burkali B., Kaizer P., Paller J., Ember I., M. C.
Cercato: Gyermekek körében végzett bõrrák-
megelõzõ program tapasztalatai Gyõr városá-
ban (elõadás); Sebestyén A., Boncz I., Dózsa
Cs., Nyárády J., Ember I.: A combnyaktörés és
a halálozás összefüggéseinek multicentrikus
elemzése (poszter).
� A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos
Társaság Pécsett, 2004. október 14-16-ig meg-
rendezett XXIV. Kongresszusán intézetünk ré-
szérõl az alábbi elõadás hangzott el: Ember I.:
Molekuláris bioinformatika-rendszerek a fog-
lalkozás-egészségügyben.

ARadiológiai Klinikáról

� Szeptember 3-4-én a IX. Radiológus Asz-
szisztensi Kongresszuson Budapesten klini-
kánkról Ribarics Ildikó, Gardné Morvay Éva,
Janicsné Tóth Tünde és Szõnyi Andrea vett

részt, valamint Hetesiné Békés Boglárka tartott
elõadást.
� Szeptember 10-én a Szombathelyen rende-
zett regionális célú továbbképzõ konferencián,
melyet a mellkasi radiológia területén szervez-
tek és az MRT Mellkasi Munkacsoport Tudo-
mányos Ülésén klinikánk igazgatója, Battyány
István vett részt, és elõadást is tartott Az inter-
venciós radiológia szerepe a pulmonalis
emboliában címmel.
� Szeptember 11-én az évente szokásos „Hi-
bák és Tévedések a Radiológiában” c. rendez-
vényen Szegeden dr. Battyány István és dr. Hor-
váth László vett részt.
� Dr. Weninger Csaba képviselte klinikánkat
Egerben a szeptember 15. és 17. között  meg-
rendezett Magyar Neuroradiológiai Társaság
XIII. Kongresszusán.
� A Hévízen szeptember 16-án tartott
Multidiszciplináris emlõdaganat-kezelési stra-
tégia újabb módszerek alkalmazásával c. szim-
póziumon dr. Szalai Gábor tartott elõadást Mo-
dern komplex emlõdiagnosztika azonnali kidol-
gozással címmel.
� Az évente szokásos Európai Cardiovascu-
laris és Intervenciós Radiológiai Társaság
Kongresszusát (CIRSE) idén Barcelonában
szeptember 25. és 29. között rendezték meg,
melyen klinikánkról dr. Battyány István, dr.
Horváth László, dr. Rostás Tamás és dr. Harmat
Zoltán vett részt.
� A Prágában szeptember 25-29-ig megrende-
zett 12. Európai Gasztroenterológiai Héten dr.
Zólyomi Annamária vett részt.
� 2004. október 1-2-án rendeztük a PAB Szék-
házban a Pécsi Radiológiai Klinika Jubileumi
Szimpóziumát, a 7. Pécsi Intervenciós Radioló-
giai Szimpóziumot (PIRS). Október 1-jén a
PIRS-en klinikánkról dr. Battyány István, dr.
Horváth László és dr. Rostás Tamás tartott elõ-
adást. Október 2-án a Radiológiai Klinika 40
éves jubileumi ünnepségén igazgatónk, dr.
Battyány István, a volt igazgatóink, dr. Horváth
László és dr. Kuhn Endre, valamint több koráb-
bi dolgozónk tartott megemlékezést és elõadást
sok mostani és volt munkatársunk jelenlétében.
� Október 7-9-ig rendezték a szokásos Ultra-
hang Napokat Sopronban, melyen dr. Battyány
István, dr. Szalai Gábor, dr. Harmat Zoltán, dr.
Magda Ingrid, dr. Zólyomi Annamária és dr.
Bodrogi Gabriella vett részt.

ASebészeti Tanszékrõl

� Rozsos István poszterrel szerepelt a Regens-
burgban szeptember 2-4-ig megrendezett
Diabetic Foot Study Group (DFSG) kongresz-
szusán, ahol a prezentációjával felvételt nyert e
nemzetközi tudományos társaságba.
� Kollár Lajos professzor, Menyhei Gábor és
Kasza Gábor részt vett az Európai Érsebészeti
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Társaság Innsbruckban szeptember 16-19-ig
megrendezett kongresszusán.
� Rozsos István 2004. október 5-én Kaposvá-
ron továbbképzõ elõadást tartott a vénás kerin-
gési elégtelenségrõl a régió gyógyszerészeinek.
� Rozsos István és Kelemen Ottó meghívott
elõadóként szerepelt a VII. SEBINKO kong-
resszuson, Tatabányán 2004. október 14-én.
� Rozsos István 2004. október 28-29-én Bu-
dapesten, a Magyar Sebkezelõ Társaság Kong-
resszusán üléselnök volt és 2 felkért elõadást
tartott a diabetes-láb ellátásáról.
� Kollár Lajos professzor üléselnök volt és 2
referátumot tartott az Endovascularis sebészet és
Afinanszírozás anomáliái témákban Balatonke-
nesén, a Fiatal Angiológusok IV. Országos Fóru-
mán. Ugyanezen tudományos kongresszuson
Rozsos István a diabetes-láb ellátásának alapel-
veirõl referátumot, és a vénás keringési zavarok
korai felismerésérõl elõadást tartott. Elõadással
szerepelt még Gyevnár Zsuzsanna és Hardi Pé-
ter kolléga, valamint a mûtõsnõi szekcióban
Merse Anita és Tóka Katalin.

ASzemészeti Klinikáról

� Párizsban 2004. szeptember 18-22-ig került
megrendezésre az ESCRS XXII. kongresszu-
sa. Klinikánkról dr. Kovács Bálint egyetemi ta-
nár, dr. Biró Zsolt egyetemi docens, dr. Szíjártó
Zsuzsanna egyetemi adjunktus és dr. Kovács
Katalin klinikai gyakornok vett részt. Dr. Biró
Zsolt „Thikness change of the fovea and peri-
foveal region measured by OCT after cataract
surgery” címmel elõadást tartott és a secunder
lencseimplantációról kurzus keretében elõadó-
ként szerepelt.
� A Német Szemorvostársaság 102. kong-
resszusán Berlinben 2004. szeptember 23-26-

ig klinikánkról dr. Biró Zsolt egyetemi docens
és dr. Pámer Zsuzsanna egyetemi adjunktus
vett részt.
� 2004. szeptember 29. és október 2. között a
Román Szemorvostársaság XIV. kongresszu-
sán, Sinaiában dr. Biró Zsolt egyetemi docens
több elõadással vett részt: Thikness change of
the fovea and perifoveal region measured by
OCT after cataract surgery; Lencsefehérjék
vizsgálata elektroforézis módszerével;
Diabeteses betegeken végzett szürkehályog-
mûtét nehézségei és eredményei.
� 2004. október 12-25-ig dr. Biró Zsolt egye-
temi docens a Heidelbergi Egyetem Szemkli-
nikáján tanulmányúton vett részt.

ATraumatológiai Központ 
Balesetsebészeti és 

Kézsebészeti Klinikáról

� 2004. szeptember 23-25-ig Balatonfüreden
a Magyar Traumatológus Társaság Kongresz-
szusának fõ témái: a felkar és könyök sérülései,
kísérletes traumatológia, illetve traumatológus
fiatalok fóruma. Elhangzott elõadásaink: Koós
Zoltán, Naumov István: Periprotetikus metal-
lozis titánötvözet alapanyagú hibrid csípõproté-
zis környezetében; (FF); Sebestyén Andor,
Boncz Imre, Dózsa Csaba, Nyárády József: A
combnyaktörések fekvõbeteg-ellátásának költ-
séganalízise 2 év utánkövetéssel a 60 év alatti
lakosság körében; Sebestyén Andor, Boncz Im-
re, Dózsa Csaba, Nyárády József:Aposztoper-
atív idõszak aspecifikus halálozásának vizsgá-
lata combnyaktörések ellátását követõ 1 évben;
Wiegand Norbert, Naumov István, Nyárády Jó-
zsef: Gustillo III/C nyílt humerus törések klini-
kánk 10 éves anyagában; Máthé Tibor, Novák
László: A habituális és rekurrens patellaficam

mûtéti megoldása szálbefûzõ segítségével; Fo-
dor Barnabás, Naumov István, Sebestyén An-
dor: Trochantertáji törések kórházi ellátásának
költségvizsgálata; Tóth Ferenc, Kovácsy Ákos,
Máthé Tibor, Nyárády József: A poszttraumás
könyökízületi contractura sebészi megoldása;
Börzsei László, Horváth Attila, Kocsis Béla,
Nyárády József: PMMA-ból készült antibi-
otikumhordozó kapszulák és gyöngyök össze-
hasonlító vizsgálata.
� Kubában, Havannában 2004. szeptember
26-29-ig került megrendezésre a SICOT
/SIROT III. éves nemzetközi kongresszusa,
melyen klinikánkról dr. Nyárády József, dr.
Naumov István és dr. Vámhidy László vett
részt. Az alábbi elõadás, illetve poszter került
bemutatásra: Vámhidy László, Naumov István,
Nyárády József: Comparison of different
methods in the treatment of C3.3 distal radius
fractures; Naumov István, Nyárády József,
Vámhidy László: Management of C3 type
open pelvic fracture (poszter).

AFarmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

� Dr. Csanaky Iván László egyetemi tanárse-
géd 2004. november 11-12-én részt vett a Deb-
receni Egyetemen rendezett Magyary Zoltán és
az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok találko-
zóján, ahol a következõ elõadást tartotta: Az
arzenát és arzenit biotranszformációja – metilált
arzénmetabolitok képzõdése és kiválasztása kí-
sérleti állatokban. Az elõadást követõen pedig
átvehette a Magyar Felsõoktatásért és Kutatá-
sért Alapítvány „Kiemelkedõ PhD/DLA mun-
kák támogatására” alapított ösztöndíját, a kísér-
letes orvostudomány területén megvédett PhD-
értekezése elismeréseként.
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2004. november 29. – Tanulságos esetek fóruma
1. Szellemileg elmaradott fiú Y kromoszóma nélkül (esetgazda: dr.

Kellermayer Richárd, PTE-OEC-ÁOK Orvosi Genetikai és
Gyermekfejlõdéstani Intézet);

2. Egy új diagnosztikai eljárás bemutatása a gastro-oesophagealis
reflux betegségben, egy eset kapcsán (esetgazda: dr. Felföldi Fe-
renc és dr. Elek László, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa Já-
nos Kórháza, Gasztroenterológiai és Fül-Orr-Gégészeti Osztály);

3. Septicus csípõprotézis kilazulás kezelése SAMO revíziós proté-
zissel (esetgazda: dr. Vámhidy László István, PTE-OEC-ÁOK
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika).

2004. december 6. – Felkért elõadások
1. Bencsik István (PTE Mûvészeti Kar, Szobrászat Tanszék):

Interdisciplinaritás a mûvészetben (40 perc);

2. Tillai Aurél (PTE Mûvészeti Kar, Zenei Tanszék): A kamaramu-
zsika a lélek rezervátuma (40 perc).

2004. december 13. – Tanulságos esetek fóruma
1. Cushing betegség csapdái (esetgazda: dr. Erhardt Éva, PTE-OEC-

ÁOK Gyermekklinika, dr. Dóczi Tamás, Idegsebészeti Klinika és
dr. Gömöri Éva, Patológiai Intézet);

2. Gnathostomiasis hazánkban felismert esete (esetgazda: dr. Ternák
Gábor, Baranya Megyei Kórház Infektológiai Osztály és PTE-
OEC-ÁOK Honvéd-, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet,
Klinikai Infektológiai és Migráció-egészségügyi Tanszéki Cso-
port);

3. Egy akut has radiológiai vizsgálatának nehézségei (esetgazda: dr.
Weninger Csaba, PTE-OEC-ÁOK Radiológiai Klinika).

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztály
2004. november-december havi programja




