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A központi rendezvények fotóit Verébi Dávid készítette, Czulák Szilvia gondozta.

ORVOSNAPOK 2013
Az alábbiakban dr. Miseta Attila dékánnak, a kitüntetetteknek és diplomásoknak az orvos-
napokon elhangzott beszédeit közöljük. 

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket egyik legjelentõsebb orvoskari ünnepünkön. Azt azonnal hoz-
záteszem, hogy egészen biztosan ez a legbensõségesebb, legintimebb ünnepünk, ahol tulaj-
donképpen az a fajta kontinuitás, amit orvosaink különbözõ generációi jelentenek, együtt van-
nak. Kérem, hogy rövid fõhajtással és felállással emlékezzünk azokra a kollégáinkra, akik nem
jöhettek el.

Mesterség, tudomány, mûvészet, mindez együtt a mi hivatásunk. Mesterség, hiszen van-
nak szabályai, reggel bemegyünk, a szakma szabályai szerint teljesítjük kötelezettségeinket,
megelõzésben, diagnosztikában, terápiában, tanácsadásban, nyomon követésben.

Tudomány: gyakran mondom hallgatóinknak, hogy az egyetem feladata az, hogy a meg-
felelõ tudáshátteret biztosítsa a szakma szabályai szerint, de látni fogjátok azt, hogy szinte so-
ha nem találkoztok ugyanazokkal a típusesetekkel, azokkal a típusleírásokkal, amelyeket mi
megtanítunk nektek. Bármennyire specializálódott is a mi hivatásunk, bármennyire ez is a jö-
võbeli trend, kell lennie legalább egy kollégának, egy orvosnak, aki a fejében intelligens mó-
don össze tudja rakni azokat a jeleket, amelyeket a beteg küld, amelyeket maga észlel rajta,
amelyet a radiológia és képalkotó diagnosztika, amit a labororvosok küldenek azért, hogy a le-
hetõ leghamarabb korrekt diagnózis, és annak megfelelõ kezelés történhessen. 

És mûvészet: egy kicsit mûvészet is, hiszen túl a racionális, mesterségbeli és tudományos
következtetéseken, nem egyformán közelítünk a betegekhez, nem egyformán közelítünk egy-
máshoz sem, és ennek kétségtelenül vannak megtanulhatatlan, utánozhatatlan, az egyénre jel-
lemzõ elemei. Egészen biztos, hogy a három egysége teszi ki a mi szakmánkat. Csak az lehet
igazából nagyon jó diagnoszta, terapeuta, aki mindezekbõl legalább egy csipetnyit magában
hordoz.

Örömmel jelezhetem, hogy karunk vonzereje változatlan. Idén minden korábbinál több
magyar hallgatót vettünk fel és megjegyzem, hogy a kar fõ feladata a magyar orvos-, fogor-
vos-, gyógyszerész- és most már biotechnológus-utánpótlás biztosítása is, a külföldi képzé-
sünk is ezért van. Ennek tekintetében megjegyezhetem, hogy változatlanul 4-5-szörös a hall-
gatói túljelentkezés, és bizony-bizony azóta, mióta mi jártunk az egyetemre, akár jómagam, és
akik itt bizonyára csak a közepes generációhoz tartoznak, hiszen vannak itt nálam jóval idõ-
sebb kolléganõk, kollégák is. Azóta az egyetem, a kar jellege jelentõsen megváltozott, per pil-
lanat ott tartunk, hogy több külföldi hallgatónk van 65 országból, mint magyar hallgatónk.
Ahogy említettem, ez csak azért következhetett be, mert elõdeink egy szélesebb kitekintést,
egy szélesebb kapcsolatteremtõ tevékenységet kezdtek, és az utóbbi évtizedben különösen, ta-
lán már elõtte is kicsit látszott, hogy nemcsak az orvostudomány és a gyógyszerészeti tudo-
mány nemzetközi, hanem egyre inkább nemzetköziesedik az oktatás is. Itt rendkívül fontos-
nak tartom azt tanártársaimmal együtt – talán mondhatom így – hogy elértük és – tudomásom
szerint – a többi testvér, magyar orvosképzõ hely is elérkezett a teljesítõképessége határáig: na-
gyobb hallgatói létszámokat nem tudunk felvenni. Sajnálatos módon meg kell jegyeznem azt
is, hogy 2008 óta ez az orvoskar – de a többi orvoskarok is – jelentõsen kisebb állami támo-
gatást kapnak a magyar hallgatói stipendiumból, és ilyen módon egyre inkább a külföldi or-
vosképzés és az ebbõl származó bevételek beépülnek a magyar orvosképzésbe, lényegében
ezek teszik fenntarthatóvá. Én azt gondolom, ez egy méltatlan helyzet, és mindnyájunknak ha-
tékonyan lobbizni kell azért, hogy a hazai orvosképzés, gyógyszerészképzés, fogorvosképzés
a megfelelõ módon és mértékben támogatott legyen. Több ilyen kérdést is kaptam a héten, úgy
tûnik, hogy újra van egy ilyen fellendülés és fokozott érdeklõdés a sajtó részérõl bizonyosan,
de talán kormányzati szinten is, hogy akkor miért nem használjuk fel azokat a többletbevéte-
leinket, amelyek a külföldi hallgatók képzésébõl eredeznek. 
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Nyilván a riporter nem ismerte az államháztartási törvényeket.
Sajnos, és ez már a szocializmusban is így volt, és e tekintetben saj-
nos változás nincsen: az állami intézményeknél év végén azoktól,
akiknek van, elvesznek, akiknek nincs, azokat meg kisegítik.

Egy kicsit olyan ez, mintha az elöl haladó csapatainktól elven-
nénk a golyóbisokat hogy azoknak adjuk, akik hátul bolyonganak
valahol a hadtápban. Én azt gondolom, hogy mindezzel együtt az, a
jelenlegi kormány által meghirdetett, helyesen meghirdetett gondo-
latkör, hogy elsõsorban a reáltudományok képzését, oktatását kell tá-
mogatni, nagyon helyes. Magyarországon egyes statisztikák szerint
a fiatal diplomások körében mindössze 6,4% a reáldiplomások ará-
nya. Az összes többi az úgynevezett humanitások területérõl ere-
dezik, és tapasztalhatjuk azt is, hogy a gyakran emlegetett hozzá-
adott értéket csak valamihez lehet hozzáadni, mert az értéket elõállí-
tó, értéket teremtõ szakmákat mindenképpen erõsíteni és támogatni
kell. Megismétlem: ez egy nagyon helyes kormányzati törekvés.

Rendkívül veszedelmes az a tendencia, ami sajnálatos módon fo-
kozódik de legalábbis folytatódik, hogy a nagyobb anyagi erõvel
rendelkezõ nyugat-európai országok ezeket a diplomásokat, mérnö-
keinket, orvosainkat, gyógyszerészeinket nagy számban viszik el.
Biztos hogy nemcsak az anyagiakról van szó. Biztos az, hogy nem
teremtünk olyan körülményeket itthon, amelyek a nyugodt békés
megtelepedést, mégha szerényebb körülmények között is, lehetõvé
tennék. Ezért lenne fontos az, hogy kormányokon átívelõ életpálya-
modellek mûködjenek, erre is látunk törekvést a jelenlegi kormány-
zat részérõl.

Említettem már a külföldi képzési portfóliónk körülötti nagy ér-
deklõdést, aminek tehát a célja elsõsorban az, hogy kapcsolatrend-
szereinket bõvítsük, anyagi bázisunkat kiteljesítsük, és a magyar
képzést erõsítsük. Különösen intenzíven bõvült az elmúlt években
németországi kapcsolatrendszerünk. Törekszünk arra, hogy a maga-
sabb évfolyamokon német hallgatóink, az õ számunk most már 600-
700 között van, a magasabb évfolyamokon a klinikai gyakorlatokat
színvonalas németországbeli intézményekben végezhessék, hiszen a
klinikum igényli a közvetlen tanár-diák, tanár-beteg, diák-beteg kap-
csolatokat, amelyek igazából csak anyanyelven teljesedhetnek ki.

Folytatódik az oktatókórházi rendszerünk építése. Ennek a kitel-
jesedése azonban csak átalakított, tömbösített tanrend mellett lesz le-
hetséges. Mint az ismeretes, mintegy két évvel ezelõtt megnyitottuk
az oktatókórházi kapcsolatrendszerünket. Ennek a tartalommal való
feltöltése azonban egy folyamatos, több évet igénybevevõ munka.

Sajnálatos módon, ahogy említettem, az állami ösztöndíjas ma-
gyar hallgatók finanszírozása csökken, ez a folyamat együtt azzal,
hogy a Pécsi Tudományegyetem többi kara az utóbbi idõben jelen-
tõs finanszírozási veszteségeket szenvedett el, veszélyezteti azokat a
fejlesztéseinket, amelyek mára elengedhetetlenül szükségesek a

gyorsan fejlõdõ orvosi és biológiai tudományok hatékony oktatásá-
hoz. A klinikum területén a finanszírozás egyelõre nem javult. Kije-
lenthetõ, hogy a jelenlegi személyi állománnyal és eszközrendszer-
rel a jelenlegi – megjegyzem eltúlzott – adminisztratív követelmé-
nyek mellett elsõsorban a kolléganõk és kollégák elhivatottsága az
ellátás színvonalának a legfõbb garanciája. Rendkívül fontosnak tar-
tanánk, hogy az állami rendszerben is biztosítsuk a fejlõdõképes
szektorok progresszív finanszírozását. Világosan el kellene dönteni,
hogy mi az, ami szükséges és fejlesztendõ, amit fenn kell tartanunk,
bár veszteséget hoz, és mi az, ami korszerûtlen és visszafejleszten-
dõ, valódi szükség nincsen rá. Itt komoly szakmai és stratégiai meg-
gondolások kellenek, bátor politikai elhatározás, ami nem a rövidtá-
vú szavazatszerzési szándékon alapul, erre lenne szükség.

Egy nagyon érdekes kérdés, és ebben – meg kell mondjam – a
tanári testület is megosztott, bár úgy gondolom, hogy a többség az



4

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

érezhetõen a hagyományok mellett és az elméleti oktatás és a kli-
nikai oktatás egységes és integrált rendszerben történõ fenntartása
mellett van, hogy szükséges-e a klinikum és az elméleti oktatás kü-
lönválasztása. A magam részérõl e tekintetben nem lennék különö-
sen kísérletezõ, bár megjegyzem azt, hogy a világban nagyon sok-
féle rendszer mûködik. Mi túlságosan szeretünk reformálni. Néha
egy-egy négyéves kormányzati ciklus alatt, függõen attól, hogy
hány miniszterünk vagy államtitkárunk van a felsõsoktatás és az
egészségügy élén, többször is. Itt bizonyos mértékû konzervativiz-
musra van szükség. Meg kell õrizni, meg kell tartani az értékein-
ket, és nem feltétlenül edzõt cserélni, játékosokat cserélgetni. Mos-
tanában népszerûek a futballista hasonlatok: ezzel a csapattal kell
nyerni, ezzel kell kimenni a pályára, természetesen fair körülmé-
nyek között. Újra úgy gondoljuk, talán kijelenthetem, a nagy több-
ség úgy gondolja, hogy bár a finanszírozás külön forrásokból érke-
zik, mégis helyes az egységes és integrált rendszer fenntartása.

A nemzetközi piacon mérnökeinket és orvosainkat a „legkere-
settebb árucikkek között tartják számon”. Hazai megbecsülésünk
azonban hagy maga után kívánnivalókat. A külföldön dolgozó or-
vosok és kutatók körében megfigyelhetõ egyfajta visszatérési haj-
landóság, és nem feltétlenül a hasonló szintû anyagi juttatásokat
várnák el, hanem – ahogy korábban is említettem – a kiszámítható
és rendezett munkakörülményeket. Sajnos ettõl a magyar egész-
ségügy majdnem olyan távol van, mint a nyugati bérektõl. Említet-
tem, hogy helyes a reáltudományok felsõoktatásának a támogatása,
és minden bizonnyal szükséges az, hogy több itt, a hazánkban dol-
gozó mérnökünk, orvosunk, fogorvosunk, gyógyszerészünk,
biotechnológusunk legyen. Említettem azt, hogy mi a reformok és
ellenreformok országa vagyunk. Nem kívánnám felsorolni, hogy
1990 óta hány jelentõsebb egészségügyi és felsõoktatási reform
volt, és ezek eredménye mi lett. Azt kell mondjam, hogy az orvos-
társadalom viszonylag jól megúszta. Gondoljunk bele: akkor,
1990-ben, ha jól emlékezem, 2 vagy 3, jogászokat és 2, közgazdá-
szokat képezõ intézmény volt. Ma ezeknek a száma a húszhoz kö-
zelít. Akkor 4 orvosképzõ hely volt, és most is annyi van. Igyek-
szünk tartani a színvonalat, hiszen számunkra a legjobb reklám az,
ha a kolléganõ, kolléga tudja, hogy nemzetközi szinten is elfoga-
dott tudással rendelkezik, és azután látjuk, hogy az õket alkalmazó
hazai vagy külföldi intézmények megelégedettek azzal a teljesít-
ménnyel, amit kolléganõink és kollégáink nyújtanak.

Kedves Kolléganõk, Kollégák! Karunk továbbra is az országos
felsõoktatási statisztikák legszûkebb élvonalában van. Persze, tud-
juk, hogy a statisztikák torzítanak. Nem állunk ilyen jól! Rengeteg
a gyengeségünk! Megnyugatató azonban az, hogy a Kar oktatói
kara még mindig erõs. A tõlünk kikerülõ kolléganõk és kollégák
megállják a helyüket. Bízom abban, hogy kormányzati szinten is
megkapjuk azt a támogatást, amelyre a magyar egészségügy és a
magyar egészségügyi felsõoktatás joggal tart igényt.

Végül el kell mondjam, hogy mint volt tanítványaink, Önök a
legfontosabbak számunkra, az összetartozás, a véleménykülönbsé-
gek és szakmai viták ellenére az egészségügy egyik alappillérei
voltak, jelenleg is azok és remélem, hogy maradnak is. Ennek egyik
eleme az, hogy a különbözõ periódusokban bár, de mindannyian
ennek az Alma Maternek a tanítványai vagyunk. Tegyünk meg
mindent azért, hogy tovább emelkedjen az oktatásunk színvonala,
fejlõdjön tudományos kutató tevékenységünk, és hogy klinikai el-
látásunk jó híre erõsödjön. Mi a magunk részérõl mindenkivel, aki
ezeket a célokat a magáénak vallja, együtt kívánunk mûködni.

Köszönöm, hogy eljöttek. Azok, akik nem tudtak eljönni, re-
mélhetõleg máskor majd találnak alkalmat. Az ajtó mindig nyitva
áll.

Mindenkinek nagyon jó egészséget, jó munkát, sok sikert és
kellemes, Pécsett együtt töltött órákat kívánok a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kara nevében.

Kérjük Önöket, hogy vigyék el a jó hírünket, közvetítsék azt,
hogy a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara
megmaradt ugyanúgy, mint az Önök idejében szigorú, de a minõ-
séget megkövetelõ oktató intézménynek. És végül, de nem utolsó-
sorban én is hadd tolmácsoljam Bódis József rektor úr, kollégánk
üdvözletét, aki ezen az ünnepi rendezvényen itt lenni nem tudott,
de a hátralévõ programokban bõven lesz alkalmuk arra, hogy vele
is találkozzanak.

Köszönöm szépen!
Dr. Miseta Attila dékán

Örömteli eseménynek lehe-
tünk ma részesei. Megtisz-
teltetés, kitüntetõ érzés a
számunkra, hogy egyete-
münkön elsõ alkalommal
adhatunk át platinadiplomát
a Pécsi Magyar Királyi Er-
zsébet Tudományegyetem
volt hallgatójának, dr.
Métneki Jánosnak, aki 75
évvel ezelõtt kapott orvos-
doktori oklevelet – vezette
be a diplomák átadásának
ünnepélyes pillanatait a
dékán.

Dr. Métneki János köszönõ szavai: „Tisztelettel és köszönet-
tel emlékezem meg volt professzoraimról, az egyetemrõl, a munka-
társaimról, akiktõl nemcsak az orvosi tevékenységhez szükséges
tudást, de a beteg emberekkel való együttérzõ foglalkozást és maga-
tartást is megtanultam. Ezt szakmai munkám során mindig igyekez-
tem figyelembe venni, talán ez vezetett arra, hogy az egészséges
életmódra nevelés, a felkészítés vált alapvetõ szakterületemmé.

Négy évvel ezelõtt, amikor a diplomát megkaptam, fölolvastam
Ray Bradbury Farenheit címû könyvébõl egy részletet. Most, ha
meg tetszenek engedni, újból elmondanám ezt, mert annyira szép-
nek és meghatónak találtam: »Mindenkinek hagynia kell maga után
valamit, gyereket vagy könyvet, festményt, házat vagy egy falat,
amelyet felépített, egy pár cipõt, amit csinált, vagy egy kertet, amit
beültetett. Valamit, amit a kezünk megérintett, hogy ha az emberek
egy fára vagy egy virágra néznek, amit mi ültettünk, minket lássa-
nak abban. Egyre megy, hogy mit csináltunk. Csak az a lényeges,

Dr. Métneki János
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hogy ha valamihez hozzányúltunk, azt változtassuk meg úgy,
hogy ránk emlékeztessen akkor is, ha már levettük róla a kezün-
ket.«”

És még ha megengedik, Goethe-nek néhány sorát mondanám el: 

Über allen Gipfeln ist Ruh’

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln 
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.”

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

A jubileumi oklevelet kapott orvosok nevében dr. Mart Sán-
dor, vasdiplomával kitüntetett doktor és dr. Gógl Árpád arany dip-
lomával kitüntetett doktor szólt.

Dr. Mart Sándor: „Magni-
fice Domine Decan! Tisztelt
Professzor Urak! Szeretném
megköszönni, hogy megér-
tem ezt az évet, mert elég so-
kat betegeskedtem, és az or-
voskollégák jóvoltából meg-
értem ezt az esztendõt. Vi-
szont: rendkívül szomorú
vagyok, hogy legjobb orvos
kollégám, Flerkó Béla már
nincs köztünk. Igaz, tante-
rem õrzi a nevét, de az nem
elég az õ emlékezetére.

De hát rövid az idõ. Én
latin tanárnak készültem,
annyit mondok: Sapienti sat: tempus fugit, venit mors...”

Dr. Gógl Árpád: „Kedves
Orvostársaim! Azt hiszem,
hogy egy olyan egyetemnek
vagyunk a tagjai, amely ok-
tóber 15-én lesz kilencven
éve – és ez a mi szerencsénk,
hogy ezen a héten kapjuk
meg diplomáinkat – kilenc-
ven éve, hogy Pécsett mûkö-
dik, 100 éve, hogy alapítot-
ták Pozsonyban. Egy olyan
kart alapítottak, amelynek
szemlélete adta a betegek se-
gítését, és fölkészített min-
ket készségekben és – döntõ
módon – szemléletében arra,
hogy eleget tegyünk eskünknek: a betegek üdve, a legfõbb tör-
vény. Ezt megvalósítani olyan tanárok készítettek föl bennünket,
akik folyamatában vitték az egyetemet. Ha meggondoljuk, hogy
Entz professzor 1918-tól 51-ig tanította a nemzedékeket és méltó
utódja lett ‘51-ben Romhányi György. Azt hiszem, õk azok töb-

bek között, akiktõl megtanultunk mindent, az ismereteket, a pon-
tosságot, a széles látókörûséget. A mi generációink, és nagy sze-
rencsénk, hogy Métneki professzor is köztünk van, példáját adva
annak, hogy az egészséges életvitel, aminek õ professzora volt,
mire juttatja az embert. Közösséghez tartozni nagy dolog, azt
mondják, az életminõség egyik eleme a közösséghez, az orvos-
karhoz, az orvosi rendhez való tartozás. Ehhez az orvosi rendhez
tartozni nagy szerencsénk. Nagy szerencsénk az is, hogy mi itt le-
hetünk, akik átvettük a diplomát. És talán szerencse kell ahhoz is,
hogy megvalósuljon mindaz, amit dékán úr elmondott, hogy az az
egyetem, amely 100 éves, az a kar, amely kilencven év óta mûkö-
dik itt, tudja tovább vinni azt a szemléletet, amit képvisel, eskünk
szerint szolgálni, küzdeni a betegeinkért. És ebbe a küzdelembe
nem megöregedni, nem szeniorok akarunk lenni, hanem veterá-
nok. Olyan veteránok, akik küzdenek, sebeket kapnak, néha meg
is halnak, de nem felejtik el, hogy a betegekért élnek. Köszönöm
hogy megkaphattuk a diplomát, mindannyiunk nevében!”

Dr. Török Béla gyémántdiplomás orvos:

„Alumni Senioris et Junioris!
10 évvel ezelõtt itt álltam, és latinul beszéltem. És emlékez-

tem a mi éveinkre: 1947-1953.
Akik ismerik a történelmet, azok tudják, hogy milyen évek

voltak azok. Úgy is mondhatnám, a kékcédulás választásoktól
Rákosi eltûnéséig. De nem errõl akarok beszélni.

Akkor emlékeztem a tanári karra. Lissák rektor úrtól, Ernst Je-
nõ professzortól Beöthy Konrád professzorig. De most úgy ér-
zem, visszagondolva ezekre az évekre, azokra emlékezem, és en-
gedtessék meg nekem, akikrõl sose emlékeztek itt meg. Az akko-
ri, még integrált Erzsébet Egyetem rektori hivatalában dr. Köké-
nyi Antal volt a hivatalvezetõ és Lehoczky Lujza a titkárnõ. Nem
sok dolgunk volt velük, csak kedvesek voltak hozzánk. ADékáni
Hivatalban dr. Köcski Sándor volt a hivatalvezetõ, és ott volt
Hrabovszky Irmuska, és az akkori Bakteriológiának nevezett in-
tézetben ott volt Hrabovszky Erzsébet, akik Pozsonyból követték
a megpróbáltatás évein keresztül azt az idõt, amíg Pécsre kerül-
hettek. És ott volt a Rektori Hivatalban egy hivatalsegéd, Kövesdi
Béla bácsi, aki végigkísérte Pozsonytól Budapestig – hányatott
életen keresztül, sok-sok évig – amíg Pécsi Orvostudományi
Egyetem lettünk. És emlékeznem kell azokra a professzorokra,
nyolcan voltak, akik Pozsonyból szintén ezt az életet választották,
egy közülük minket is tanított még, Romhányi professzor úr elõd-
je, Entz Béla bácsi. Mert így hívtuk.

Hangulatteljes idõszak volt. A többi professzor nevét is meg
kell említenem, annál is inkább, mert dékánunk egy évvel ezelõtt,
az Orvoskari Napokon abban a kiadványban emlékezett az egye-

Dr. Mart Sándor

Dr. Gógl Árpád
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temünk 100 éves alapításának évfordulójára. 1919. január elsején,
egy olasz zászlóalj egy olasz ezredes vezetésével és egy cseh légió
egy cseh ezredes vezetésével kipaterolta a Pozsonyi Erzsébet
egyetemrõl õket. Rendkívül fontos megismernünk ezeket a neve-
ket: Baka Lajos sebész, Heim Pál gyermekgyógyász, Reuter
Kamilló ideggyógyász, Fenyvesi Béla bácsi, akit sokan ismerhe-
tünk, bár nem tanított bennünket, de minden szakvizsgán
szakvizsgabizottsági tagként vett részt, sokan ott tettük le a szak-
vizsgát, és Mansfeld Géza.

Én kérem, hogy az õ emléküket is õrizzük meg, és az Egyete-
mi Napokon gondoljunk õrájuk is. Nekik köszönhetjük, voltakép-
pen hogy van ez az egyetem. Pekár Mihályt kell még említenem.
Õk voltaképpen Ángyán Jánossal kiegészülve tudták megmente-
ni 1938-ban ezt az egyetemet a megszûnéstõl. Tudniillik a böl-
csészkart akkor szüntették meg, mondván, hogy az úgynevezett
csonka Magyarországnak elég három orvosképzõ hely is. Hála is-
ten, nem így történt. Köszönöm, hogy meghallgattak.”

Dr. Bellyei Árpád, Pro
Facultate Medicinae emlék-
érem arany fokozatával
kitüntetett professzor: „Igen
tisztelt ünnepi résztvevõk,
mélyen tisztelt dékán úr! Az
elsõ szó a köszöneté, hisz
gondolatunk és szavunk
ugyanaz. Szeretném a ki-
tüntetettek nevében megkö-
szönni ezt a kiemelkedõ
gondoskodást és figyelmet,
amelybe ma az orvoskar ré-
szesített minket, megkö-
szönve nemcsak szemé-
lyünk, hanem azon munkacsoportok és közösségek nevében is,
amelyet képviselünk, légyen az egy kutatócsoport, egy kutatóin-
tézet, gyógyító team vagy egy egész klinika, amelynek több éves,
nagy valószínûséggel több évtizedes munkája került ma elisme-
résre. Szeretném mondani: úgy érezzük, visszajelzés számunkra
ez az elismerés, visszajelzés, hogy a közjóért való gondolkodás és
a közösségért végzett tevékenység és munka ebben a sokat há-
nyattatott világban talán érdem is. És végül szeretném elmondani,
hogy büszkeséggel is tartozunk a szûkebb pátriánknak, büszkék
vagyunk arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem, maholnap a
Nemzeti Egyetem legtekintélyesebb és legnagyobb karától és an-
nak dékánjától vehettük át a kitüntetést. 
Köszönöm hogy meghallgattak!”

Fotó: Verébi Dávid

1968. szeptember 14-én, százhetvenen végeztünk a POTE-n, tu-
domásunk szerint közülünk sajnos 33-an meghaltak, a mostani
délutáni évfolyamtalálkozón 50-en jöttünk össze és mondtuk el,
hogy mi történt velünk az utolsó években, (hiszen 5 évenként ed-
dig is találkoztunk) és megemlékeztünk halottainkról is.

Most 70 évesek (vagy akörüliek) vagyunk, nagyobbrészt el-
sõ generációs értelmiségiek.

Nagyszerû dolognak tartjuk, hogy az 5 évenkénti találkozó-
kat az Egyetemi Napok keretében korábban az Orvosegyetem
(POTE), jelenleg a PTE Orvoskar szervezi. Talán érdemes meg-
emlékezni arról, hogy egyetemi napokat 1967 óta szervez az
egyetem, és az 1970-es évektõl dr. Hajnal József, akkori rektori
hivatalvezetõ ötlete nyomán, majd dr. Keller Gábor radiológus
kollégánk szervezésében (aki akkor a személyzeti osztályvezetõ
tisztjét is betöltötte) valósult meg. (Így sokáig a személyzeti osz-
tály szervezte, jelenleg pedig a Dékáni Hivatal ).

Az aranydiploma átadása persze máshol is egyetemi feladat,
de az egyetemi évfolyam-találkozók, általában a volt évfolyam-
társak szervezésében mûködik más egyetemeken, de ilyen szer-
vezetten sehol sem folyik. 

Valamennyien örültünk annak, és megtiszteltetésnek vettük,
hogy a délutáni beszélgetés során a kari vezetés (dékán úr,
dékánhelyettesek és hivatalvezetõ asszony) meglátogatott min-
ket, úgy éreztük, hogy itt még számítanak ránk. Köszönet érte! 

Kedves színfoltja volt a találkozónknak, hogy beszámoltunk,

a gyermekek, unokák, sõt dédunokák számáról. (Az I. helyezett
dr. Iffiu András (aki Örökifjú, hiszen így hívják, most is aktívan
dolgozik) 9 unoka, 1 dédunoka (verhetetlen!), II. helyezett dr.
Brunner Róza (ugyancsak orvos, de korábban végzett férjével) 7
unoka, 1 dédunoka, III. helyezett holtversenyben a dr. Rozsnyói
Edit és dr. Raffay István házaspár 7 unoka, és a dr. Szabó Margit
és dr. Müller Ferenc házaspár 7 unoka (igaz, hogy ebben egy
hármasiker is van, így könnyû!. Valamennyien elsõ házasságuk-
ban élnek!

A gyermekeink többsége azonban sajnos külföldön van, le-
gyen az orvos, vagy más diplomás, nagyobbrészt Európában, de
Amerikától, Új Zélandtól Ausztráliáig.

Egyetemi oktatók is vagyunk még egy páran, (nyugdíjban,
mellette azért oktatva, így a házigazda szerepét is még mi látjuk
el), az évfolyamvacsorát szervezzük, ez ebben az évben dr. Nagy
Júlia docens asszonynak, évfolyamtársunknak köszönhetõ.

Csak néhányunknak lett egyetemi oktató a gyermeke (akár
orvos, akár pl. közgazdász). Közülünk legelõször sajnos dr.
Reglõdy Zoltán halt meg (balesetben), és igazán megható volt,
amikor dr. Reglõdy Dóra, aki a pécsi Anatómiai Intézet profesz-
szora, behozta még az édesapja által (kb. 50 éve) rajzolt nagymé-
retû anatómiai ábrát, így emlékeztünk rá. Az utolsó évben meg-
halt dr. Vidó Sándor „síron túli” beszámolóját felesége, dr.
Tábori Mária küldte el levélben, amelyet meghatottan olvastunk
fel.

45 év után is aktívan, tettrekészen
(egy pécsi évfolyam-találkozó margójára)

Dr. Bellyei Árpád
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A háziorvosok 70 évesen is tovább dolgoznak, akik korábban
közalkalmazottak voltak, azok nem dolgozhatnak – bár szükség len-
ne rájuk – többnyire saját vállalkozásban „dolgoznak be” egy osztály
vagy rendelõintézet életébe, különben összeomlana az egész.

Aki a nyugdíj után elsõsorban oktat (sokszor teljesen ingyen) az-
zal magyarázta, hogy kötelességei vannak a hallgatókkal, fiatal orvo-
sokkal szemben, legjobban ezt dr. Karlinger Kinga fogalmazta meg.
„Nem tehetjük meg, hogy azt a tudást, amelyet felhalmoztunk, ne
osszuk meg a fiatalabb kollégáinkkal, az utánunk jövõkkel, hiszen ez
a betegek érdekét szolgálja!”

Úgy tûnik, a mi évfolyamunk hûséges fajta, a többség csaknem
ugyanazon a munkahelyen (persze már magasabb beosztásban) dol-
gozott, és többnyire az elsõ feleségével-férjével élte le az életét.

Akkoriban még a külföldiek, fõleg afrikaiak, ösztöndíjjal tanultak
nálunk (egy év nyelvtanulás után jöttek Pécsre, nálunk öten voltak af-
rikaiak, akik közül sajnos ma már csak kettõrõl tudunk (mindkettõ-
nek magyar felesége van). Dr. Lawrence Kwakye Hollandiában volt
elõször anatómus, majd Hollandiában, Belgiumban és Ghanaban
szívsebész. Ma is járja a világot, oda megy, ahol szükség van a szív-
sebészeti beavatkozásra, sõt kórházakat alapít. 70 évesen is nagyon fi-
atal, és csodálatra méltó az agilitása. 5 évenként visszajár, és azt
mondja, hogy az alapokat mindehhez itt tanulta meg.

Dr. Mohamed Abbas Hussein Szudánból jött, jelenleg Dubaiban
él, gyermekgyógyászként dolgozik, jelenleg is aktív. Ott nincs olyan,
hogy valakinek nyugdíjba kellene menni, ha egyébként még munka-
képes. Õ idén nyáron volt „itthon”, akkor találkoztunk vele néhányan,
ígérte, hogy jön, de valamiért nem tudott. Leánya az elsõ 3 évet Pé-
csett végezte a Közgazdasági Kar angol tagozatán, most mesterkép-
zésre jár Budapestre.

Két görög évfolyamtársunk volt, akik már a középiskolát is Ma-
gyarországon végezték, dr. Petridu Milka Komlón volt belgyógyász,
õ ittmaradt, sajnos nemrég meghalt, dr. Dimitrisz Gadzoiannis a vég-
zés után visszament Görögországba, ott praktizált, jelenleg már a
nyugdíjasok életét éli Halkida szigetén. Õ az, aki minden találkozón-
kon itt volt, és most is olyan vidám, derûs, fiatalos, mint eddig.

A találkozón mindenki beszámolt az életérõl, többen voltak kül-
földi szolgálatban, (sokszor egészen magas szinten, pl. Brüsszelben)
azután hazajöttek, és dr. Szilárd István évfolyamtársunknak köszön-
hetõ, hogy munkássága járult ahhoz hozzá, hogy a migrációs egész-
ségügy, mint egy új szakterület befogadásával, kifejlesztésével Egye-
temünk ezen a téren is az EU élvonalában került. Olyan is van kö-
zöttünk (pl. dr. Makoviczky József), aki külföldön él ugyan, de ven-
dégprofesszorként tart nálunk elõadásokat, könyvet ír hajdani pécsi
tanárairól, kollégáiról.

Nem politizáltunk, azonban az egészségügy jelenlegi helyzetérõl
beszéltünk, (néhányan a Magyar Orvosi Kamarában is aktívak még)
– részben a saját, részben gyermekei, részben utódai, tanítványai,
részben betegei sorsán keresztül – és ez mindenkit aggódással tölt el.
Többen mondták:  „Szerencsére nem lett a gyermekem orvos”. És!
„Sajnos minden tanácsom ellenére mégis orvos lett.”

Nem jól van ez így Magyarországon! Talán érdemes lenne ezek-
re az „öregekre” is hallgatni –  nem azért mert feltétlenül bölcsebbek,
mint a fiatalok, de a tapasztalatok nyilván sokkal nagyobbak – mie-
lõtt még összeomlik a az egészségügyi rendszer, és mi már nem fo-
gunk tudni segíteni! 

5 év múlva az aranydiploma átadásakor remélem nem keveseb-
ben, hanem többen leszünk itt! 

Dr. Jegesy Andrea

Ajánlás
Zsebkönyvnyi album a Laudetur, a
transzcendens szépség barátságosan
kézbe simuló foglalata. Évszázadok
kincses emlékezete sûrûsödik össze
benne, hála a fotográfus és az irodal-
már közös missziójának, szolgáló mû-
vészetének.

Mert a Fény munkatársául szegõdtek
mindketten: Tám László képei a Dél-
Dunántúl szakrális tárgyi világát hoz-
zák bizalmas közelségbe; s a szentség
intimitását tolmácsolja G. Tóth Károly
verseinek bibliás tónusa is.

A legszebb istentisztelet: szeretni, mint
az Isten. A bizonyítékot, hogy ez a mû-
vészet eszközeivel is sikerülhet, az Ol-
vasó kezében tartja.

Halmai Tamás
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1956-ra emlékeztünk
Ünnepi beszédet mondott Lénárd László professzor:

„Kedves megjelentek!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóját ün-

nepeljük. 
Magyarország sorsa 1943-ban, a Jaltai Kongresszuson már el-

dõlt a hatalmi övezeteket tekintve, s ezt követõen a német meg-
szállás, majd pedig a fasiszta nyilas diktatúra után végre beköszön-
tött volna a béke. De ez a béke egy idegen hatalom hadseregével
köszöntött be, és gyakorlatilag 1948-tól ez az elnyomó rendszer
egy idegen kultúrával és a nép kiszipolyozásával teljesen megvál-
toztatta az országot. Padláslesöprések, a kulákság megnevezése,
az ártatlan németek kitelepítése, Budapestrõl kényszerlakhelyekre
való kijelölés, Recsk, hortobágyi táborok jelezték mindezt. 

1956 tavaszán azért már egy kicsit mintha nyílt volna az ég-
bolt, a Petõfi Körben mozgolódás volt, de senki nem gondolt arra,
hogy itt forradalom lesz, senki nem hitte volna ezt el.

És kik mozdultak meg igazából? A fiatalok, a diákok! Lénye-
gében Szegeden elsõként. A szegedi diákság egy független diák-
szervezetet szeretett volna létrehozni, és ennek hangot is adott, kö-
veteléseket fogalmazott meg, s ezzel Budapestre mentek, ahol a
Mûszaki Egyetemen, a híres Mûszaki Egyetemen jelentkeztek, s
ott egy diákgyûlés egyre több és több fiatallal alakult meg, és elké-
szültek a pontok... Spontán megmozdulás volt.

Ha valaki megkérdezné, hogy kik szervezték ezt a forradal-
mat, tulajdonképpen spontaneitása volt ennek az egésznek a fiata-
lok részérõl. Betöltötték a pesti utcákat, és azon a szép napon, ami
egy hétfõ délután és este volt, 22-e, októberben, megindult a me-
net: Bem szobor, majd pedig a Sztálin szobor.

Tudnunk kell, hogy a Dózsa György úton állt a Regnum Mari-
anum templom, amit Rákosi földig leromboltatott, és helyette egy
új, zsarnok isten, Sztálin szobrát állíttatta föl, nyolc méter maga-
san. Ez volt az egyik cél, amit ledöntöttek akkor.

Utána aztán a rádióhoz mentek, proklamációt szerettek volna
beolvasni, és kitört a fegyveres felkelés, merthogy tüzeltek rájuk.
Már akkor olyan trükköket vetettek be, hogy mentõautóban ávós
tisztek vitték a muníciót és a fegyvereket. Én ezt akkor, mint 12
éves gyermek hallgattam, mert a Kossuth rádióban a fegyverropo-
gást kedd reggel már jól lehetett hallani. Megindult a megmozdu-
lás országszerte. Tulajdonképpen békésen és követelésekkel. A
lelkes fiatalok tömegében azon a nagyon szép délutánon, ahogy
Budapesten vonultak, senki sem gondolt arra, hogy sokan közülük
az életüket adják, mások majd börtönbe kerülnek, ismét mások
külföldre kényszerülnek, talán soha vissza nem térhetnek. De el-
jött az a tizenkét-tizenhárom dicsõséges nap, amikor megtapasz-
taltuk a szabadságot.

Itt Pécsett, a Széchenyi téren azóta sem volt annyi ember, mint
amikor a Nádor szálló tetejérõl a csillagot leverték. Az emberek
összeölelkeztek: Szabadok vagyunk! Mindenki ezt mondta –
spontaneitása volt az egésznek. Persze az idõsebbek mondták,
hogy vigyázat, mert a világ legnagyobb katonai hatalmával állunk
szemben.
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Igen, 28-án már a szovjet csapatokat kicserélték, mert nem bíztak
meg az itt lévõ, akkor már 8-10 éve „ideiglenesen” itt állomásozó csapa-
tokban, helyettük kirgiz és más harcosokat hoztak, akik persze azt hitték,
hogy Szuezben vannak.

Mert a magyaroknak a forradalmaikkal nem volt szerencséjük. Avi-
lágpolitikai helyzet nem kedvezett. Ezekben a napokban Szuezben vál-
ság alakult ki, és a Nyugat számára sokkal fontosabb volt az, hogy a Szu-
ezi csatornán a kereskedelem tovább folyjék. Hiszen Kelet-Európa sor-
sát már Jaltában eldöntötték. Ugyan szóban segítettek, de a valóságban
nem. Én a segítés élményébõl csak annyit õrzök, hogy a nagy sajtos do-
bozokra rá volt írva, hogy az amerikai nép adománya.

És volt egy miniszterelnök, Nagy Imre. Nagy Imre, aki egy becsüle-
tes magyar ember volt Kaposvárról, és a világháború után a Szovjetunió-
ban hadifogoly volt, és megismerte a kommunisztikus eszméket, és mint
moszkovita kommunista jött vissza Magyarországra. De: igaz magyar
ember volt. Nevéhez köthetõ a recski internálótábor megszüntetése ‘53-
ban. És amikor választás elé került, a forradalom mellé állt, és bejelentet-
te, hogy Magyarország kilép a Varsói Szerzõdésbõl – még egyszer gon-
doljuk meg, mit jelentett ez a világ legnagyobb katonai hatalmával szem-
ben. Így lett Nagy Imre vértanú, a szabadság hõse, akit aztán késõbb ki-
végeztek. Így került a kivégzett miniszterelnökeink sorába: gróf Batthyá-
ny Lajos, gróf Tisza István akit meggyilkoltak és õ a harmadik, akit aztán
1958-ban kivégeztek.

Adicsõséges, de elbukott forradalom után jött a megtorlás. Amegtor-
lás halottjainak, kivégzettjeinek száma nagyobb volt, mint amit Haynau
1849-ben elkövetett. Sokan ezt nem tudják. És most, amikor errõl itt be-
szélünk, 57 év után, meg kell mondanom, az idõ kicsit szépíti a dolgokat,
belefásulunk az ünneplésbe, rutinná válik, és a fiatalság, akik nem tudják,
nem élték át személyesen ezeket az eseményeket, hát talán egy picit le-
gyintenek is: igen, volt egy forradalom, aztán készen van, megyünk to-
vább. Demokrácia legyen, ez a lényeg!

Kérem szépen: hol van az az értékelés, ami a helyére teszi 1956-ot?
‘91-ben avattuk fel itt az Aulában ezt a táblát: “Emlékezzünk a mártírok-
ra, a meghurcoltakra és a kitaszítottakra”. Hogy létezik az, hogy ma, 23
évvel a rendszerváltozás után, kérdéses, hogy Wittner Mária ki volt?
Hogy a 16 éves Mansfeld Péter talán egy garázda gyilkos volt és nem a
szabadságharc olyan nagyszerû fiatalja, akinek a kivégzésével azért vár-
tak két évet, hogy betöltse 18. évét, vagy kérdéses, hogy ki volt Tóth Ilo-
na. Orvosegyetemen vagyunk, a fiatalok talán nem tudják, hogy Tóth
Ilona hatodéves orvostanhallgató volt, aki a Korvin közben kötözte, gyó-
gyította a sebesülteket, válogatás nélkül. Nincs két éve, hogy drámát ír-
tak az életérõl, és úgy állították be, mint gyilkost, aki az ávósokat nem
gyógyította. Kérem szépen: nagyon sok történetet tudok, barátaim szüle-
irõl, – vidéki traumatológus fõorvosok –, akik válogatás nélkül gyógyí-
tották a megsebesült forradalmárokat és az ávósokat. Azért, mert a forra-
dalmárokat is gyógyították, kitaszítottak lettek, börtönbe kerültek, gyer-
mekeik nem folytathatták az iskolát. Nincs helyén ez a dolog még ma
sem. Ma, amikor Európában a kommunizmus és a fasizmus között nincs
egyenlõségjel, valahogy megbocsájtható az a 120 millió áldozat, amit a
kommunizmusnak köszönhetünk. A mi felelõsségünk, akik még gyer-
mekként vagy fiatalként éltünk akkor, hogy az 56-os forradalom szelle-
mét, szellemiségét közvetítsük a fiataloknak. Mondjuk meg, hogy mi az
igazság. Mondjuk meg, hogy milyen nagy dolog a szabadság, ahogy hal-

lottuk az elõbb a versben*. Milyen nagy dolog az, hogy valaki az
életét adta, talán nem is gondolva az elsõ pillanatokban, hogy mi-
re fog sor kerülni. Karriert, mindent félretéve csak azért, hogy a
szabadság létrejöjjön, érvényesüljön.

Amai alkalom azért sem rutinszerû emlékezés, mert szomorú
aktualitása is van.

Azok a fiatal egyetemista forradalmárok, akik nagy lelkese-
déssel harcoltak, tették a dolgukat, fölmentek a Mecsekre – mára
megöregedtek. Közülük egyre kevesebben vannak közöttünk.
Sajnos ebben az esztendõben Péter Károly, kedves Karcsi bará-
tunk a közelmúltban meghalt. Õ volt az egyik motorja az ünnep-
ségeknek, és Õ volt az egyik irányítója a pécsi eseményeknek
Debreczeni Lászlóval együtt, aki közöttünk van hála Istennek jó
egészségben. Molnár Lajos, ortopéd fõorvos, aki minden évben
itt volt közöttünk, a Mecseki Láthatatlanok tagja volt elég hosszú
ideig, és Kiss Dénes, aki a pedagógiai fõiskolán végzett, és nyil-
ván sokan mások, mint például a Rácz testvérek sincsenek már
közöttünk.

Múlik az idõ. Tartsuk meg emlékezetünkben az õ nevüket,
mûvüket, és az ‘56-os szabadság eszméjét.

Köszönöm szépen!
Prof. Dr. Lénárd László

*Utalás Márai Sándor: Mennybõl az angyal c. versére (a meg-
emlékezésen hangzott el Kupó Péter tolmácsolásában) – a szerk.

Fotó: Verébi Dávid
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1. Szervezeti egységvezetõi pályázatok véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a szervezeti egységvezetõi pályázatokat.

2. Docensi pályázatok véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta az egyetemi docensi pályázatokat.

3. „Pro Facultate Medicinae” kitüntetések adományozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a „Pro Facultate Medicinae” kitün-
tetésre történõ felterjesztéseket.

Az ÁOK Tanácsának ülése

Név Dékáni  
KK Tanács

Tanulmányi Tudományos Igazgatói Kari 
véleményezõ B. Bizottság Bizottság értekezlet Tanács

Dr. Bogner Péter
egyhangúlag egyhangúlag

Kísérletes Idegtudományi
támogatva támogatva

– 8, 0, 0 12, 0, 0 38, 0, 0 81, 1, 0
Képalkotó Klinikai
Neuroradiológiai Tanszék

Dr. Pongrácz Judit egyhangúlag egyhangúlag
Gyógyszerészi Biotechnológiai támogatva támogatva

8, 0, 0 12, 0, 0 38, 0, 0 82, 0, 0

Tanszék

Dr. Radnai Márta
egyhangúlag egyhangúlag 8, 0, 0 12, 0, 0 38, 0, 0 82, 0, 0Fogászati és Szájsebészeti 
támogatva támogatva

Klinika, Fogpótlástani Tanszék

Név Dékáni  
KK Tanács

Tanulmányi Tudományos Igazgatói Kari 
véleményezõ B. Bizottság Bizottság értekezlet Tanács

Dr. Balaskó Márta
egyhangúlag –

Kórélettani és
támogatva

8, 0, 0 12, 0, 0 38, 0, 0 77, 1, 1
Gerontológiai Intézet

Dr. Péterfi Zoltán egyhangúlag egyhangúlag
I. sz. Belgyógyászati Klinika támogatva támogatva

8, 0, 0 12, 0, 0 37, 0, 1 79, 0, 0

Dr. Veres Balázs
egyhangúlag 8, 0, 0 11, 0, 1 38, 0, 0 76, 2, 0Biokémiai és Orvosi 
támogatva

Kémiai Intézet 1 érvényt.

ARANY fokozat
Dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár
MSI Ortopédiai Klinikai Tanszék

Posztumusz ARANY fokozat
Dr. Ember István egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

EZÜST fokozat
Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Dévay Attila egyetemi docens
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

6 0 0

Dr. Helyes Zsuzsanna egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

28 0 0

Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens
Farmakognóziai Tanszék

1 0 0

Dr. Környei József egyetemi docens
Élettani Intézet/ Doktori és Habilitációs Tanács

41 0 0

Dr. Stefanits János klinikai fõorvos
Idegsebészeti Klinika

28 0 0
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4. „Címzetes egyetemi tanári” cím adományozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a „Címzetes egyetemi tanári” címre
történõ felterjesztést.

5. A 2013/2014. tanév szóbeli záróvizsga bizottságai az Általános Orvos Szakon
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a Záróvizsga Bizottsági elnökök
megválasztását: Dr. Arató Endre egyetemi docens, 80, 0, 0; dr. Bajnok László egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Bódis József egyete-
mi tanár 79, 1, 0; dr. Czirják László egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Czopf László egyetemi docens 79, 1, 0; dr. Decsi Tamás egyete-
mi tanár 80, 0, 0; dr. Ertl Tibor egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Fekete Sándor egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Gáti Ágnes egyetemi
docens 80, 0, 0; dr. Gõcze Péter egyetemi tanár 79, 1, 0; dr. Habon Tamás egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Hollódy Katalin egyete-
mi docens 79, 1, 0; dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Hunyady Béla egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Janszky József
egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Kajtár Pál em. egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Kelemen Dezsõ egyetemi tanár 79, 1, 0; dr. Kollár Lajos
egyetemi tanár 79, 1, 0; dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Koppán Miklós egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Kovács
Tibor egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Menyhei Gábor egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Mezõsi Emese egyetemi docens 80, 0, 0; dr.
Molnár Dénes egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Nagy Judit em. egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 80, 0, 0; dr.
Osváth Péter egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Pfund Zoltán egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Stankovics József egyetemi docens 80,
0, 0; dr. Sütõ Gábor egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Szapáry László egyetemi docens 79, 0, 1; dr. Tamás Péter egyetemi docens 80,
0, 0; dr. Tényi Tamás egyetemi tanár 80, 0, 0; dr. Than Péter egyetemi docens 79, 1, 0; dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár 80, 0,
0; dr. Vámhidy László egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Vereczkei András egyetemi tanár 79, 1, 0; dr. Veszprémi Béla egyetemi
docens 80, 0, 0; dr. Vincze Áron egyetemi docens 80, 0, 0; dr. Wittmann István egyetemi tanár 80, 0, 0.

6. Idegtudományi Centrum létrehozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta az Idegtudományi Centrum megalakítására tett javaslatot.

7. Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Tanszék megalakítása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a Gyermek- és Ifjúsági Fogászati nem önálló Tanszék
megalakítására tett javaslatot. 
8. Gyógyszerésztudományi Szak kari akkreditációjának pályázata. 

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a Gyógyszerésztudományi Szak kari akkreditációjának
pályázatát. 

9./ Biotechnológia Mesterképzési Szak anyagának ismertetése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a Biotechnológia Mesterképzési Szak anyagáról szóló
elõterjesztést.

BRONZ fokozat
Név Igen Nem Tartózkodás
Brunner Jánosné biológus
Biofizikai Intézet

24 0 0

II. forduló eredménye: 45
Harsányi Józsefné gazdasági ügyintézõ
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 17 0 0
Hegedûs Istvánné adminisztrátor
Szívgyógyászati Klinika 12 0 0
Homlokné Kiss Mária adminisztrátor
Anatómiai Intézet

20 0 0

II. forduló eredménye: 37
Hucker Tímea gazdálkodási felelõs
Radiológiai Klinika 16 0 0
Rõderné Bognár Mária gazdasági vezetõ
I. sz. Belgyógyászati Klinika 9 0 0
Szekeresné Izsák Margit intézetvezetõ fõnõvér  
II. sz. Belgyógyászati Klinika és 34 0 0
Nephrológiai Centrum
Vecsernyés Mónika laboratóriumi asszisztens
Orvosi Biológiai Intézet

21 0 0

II. forduló eredménye: 26

Név                                                                                Igen     Nem  Tartózkodás
Dr. Katona Gábor
osztályvezetõ fõorvos

78 1 2

Heim Pál Gyermekkórház orvosigazgatója
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2013. szeptember 2.

1. Doktori iskola létesítése
Korábbi megbeszélések során felmerült annak a lehetõsége, hogy a
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola mûködési területét
megosszuk, mert a jelenlegi formában ez minden szempontból túl
széles spektrumot jelent. Elõzetes tájékozódást és egyeztetést köve-
tõen az ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsa a kérdést megtárgyal-
ta és egyhangúlag javasolja a klinikai terület megosztását két dokto-
ri iskolára az alábbiak szerint. Az eddig mûködõ Klinikai Orvostu-
dományok Doktori Iskolából kiválna a neurológiával kapcsolatos
terület, és új formában, Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola
néven mûködne tovább dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár vezeté-
sével. A klinikum ily módon megmaradó része változatlanul Klini-
kai Orvostudományok Doktori Iskola néven mûködne tovább egy
vezetõváltással, nevezetesen az eddigi iskolavezetõ dr. Komoly Sá-
muel helyett dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, akadémikus lenne
az iskola vezetõje. A fenti változások szakmai, személyi és minden
egyéb feltétele, amit az illetékes hatóságok elõírnak rendelkezésre
áll, illetve biztosított.

2. Doktori ügyek
2. a Állami ösztöndíjas PhD-hallgatók ügyei
Jeneiné Harsányi Anikó II. éves PhD-hallgató (Gyermekklinika) le-

mond állami ösztöndíjáról. A bejelentést a DHT tudomásul
vette.

Dr. Burkus Máté II. éves PhD-hallgató (Mozgásszervi Sebészeti In-
tézet) 2013. szeptember 1-tõl levelezõs képzésben folytatja
tanulmányait. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Fisi Viktória II. éves PhD-hallgató (II. sz. Belgyógyászati Klini-
ka) tanulmányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl
2014. január 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Kenifel Zoltán I. éves PhD-hallgató (Szívgyógyászati Klinika)
tanulmányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl
2014. január 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Gasznerné dr. Kormos Viktória I. éves PhD-hallgató (Farmako-
lógiai Intézet) tanulmányait folytatja 2013. szeptember 1-tõl.
Akérést a DHT támogatja.

2. b Önköltséges (levelezõs) PhD-hallgatók ügyei
Dr. Mérei Ákos (AITI) levelezõ hallgatóként szeretne csatlakozni a

dr. Jancsó Gábor egyetemi docens által vezetett PhD-
programhoz. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Dömse Eszter (Mozgásszervi Sebészeti Intézet) levelezõ hallga-
tóként szeretne csatlakozni a dr. Jancsó Gábor egyetemi do-
cens által vezetett PhD-programhoz. A kérést a DHT támo-
gatja.

Dr. Kovács Nikoletta (Farmakológiai Intézet) levelezõ hallgatóként
szeretne csatlakozni a dr. Pintér Erika egyetemi tanár által ve-
zetett PhD-programhoz (témavezetõ: dr. Pintér Erika egyete-
mi tanár és dr. Pongrácz Judit egyetemi tanár). A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Svraka Eszter (Szekszárd) levelezõ hallgatóként szeretne csatla-
kozni a dr. Miseta Attila egyetemi tanár által vezetett PhD-
programhoz (témavezetõ dr. Gyulai Rolland egyetemi do-
cens). Akérést a DHT támogatja.

Dr. Nemes Csaba (Székesfehérvár) levelezõ hallgatóként szeretne

csatlakozni a dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár által vezetett
PhD-programhoz (témavezetõ dr. Szabados Eszter egyetemi
docens). Akérést a DHT támogatja.

Dr. Csulak Eszter (Kaposvár) levelezõ hallgatóként szeretne csatla-
kozni a dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár által vezetett
PhD-programhoz. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Balogh Teodóra (Szemészeti Klinika) levelezõ hallgatóként
szeretne csatlakozni a dr. Csernus Valér egyetemi tanár által
vezetett PhD-programhoz (témavezetõ: dr. Reglõdi Dóra
egyetemi tanár és dr. Tamás Andrea egyetemi adjunktus). A
kérést a DHT támogatja.

Dr. Párniczky Andrea levelezõ hallgató (Kórélettani Intézet) nem
folytatja levelezõ PhD-tanulmányait. A kérést a DHT tudo-
másul vette.

Dr. Mátrai Gábor levelezõ hallgató (Érsebészeti Tanszék) nem
folytatja levelezõ PhD-tanulmányait. A kérést a DHT tudo-
másul vette.

Dr. Nagy Péter levelezõ hallgató (Farmakológiai Intézet) PhD-
tanulmányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl
2014. augusztus 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Ruzsa Beáta levelezõ hallgató (I. sz. Belklinika) PhD-tanul-
mányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl 2014. au-
gusztus 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Moezzi Mehdi levelezõ hallgató (Bõrklinika) PhD-tanul-
mányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl 2014. ja-
nuár 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Stefanovits Ágnes levelezõ hallgató (Szülészeti Klinika) PhD-
tanulmányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl
2014. január 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Ittzés Balázs levelezõ hallgató (AITI) PhD-tanulmányainak ha-
lasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl 2014. január 31-ig. Aké-
rést a DHT támogatja.

Ujfalusi-Pozsonyi Kinga levelezõ hallgató (Biofizikai Intézet)
PhD-tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni.
Akérést a DHT támogatja.

Dr. Szabó Tamás levelezõ hallgató (Mozgásszervi Sebészeti Inté-
zet) PhD-tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné foly-
tatni. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Ivanova Enikõ levelezõ hallgató (II. sz. Belklinika) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Édel Zsófia levelezõ hallgató (II. sz. Belklinika) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Naszádos György levelezõ hallgató (Nagykovácsi) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Harang Gábor levelezõ hallgató (Szekszárd) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Pusch Gabriella levelezõ hallgató (Neurológiai Klinika) PhD-
tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. Aké-
rést a DHT támogatja.

Dr. Jávorházy András levelezõ hallgató (Urológiai Klinika) PhD-
tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. Aké-
rést a DHT támogatja.

Dr. Farkas József levelezõ hallgató (Anatómiai Intézet) PhD-tanul-

A Doktori és Habilitációs Tanács ülése



13

2013 NOVEMBER–DECEMBER

mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Frederic Zuhorn levelezõ hallgató (Németország) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Bovári-Biri Judit levelezõ hallgató (PannonPharma) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Entz Bertalan levelezõ hallgató (Székesfehérvár) PhD-tanul-
mányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Jancsik Veronika Ágnes levelezõ hallgató (Fogászati Klinika)
PhD-tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni.
Akérést a DHT támogatja.

Dr. Gelencsér Gábor levelezõ hallgató (Fogászati Klinika) PhD-
tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A ké-
rést a DHT támogatja.

Dr. Szalai Zsuzsanna levelezõ hallgató (Gyõr) PhD-tanulmányait
2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni. A kérést a DHT tá-
mogatja.

Dr. Somogyvári Krisztina levelezõ hallgató (Fül-Orr-Gégeklinika)
PhD-tanulmányait 2013. szeptember 1-tõl szeretné folytatni.
Akérést a DHT támogatja.

Dr. Szabó Zoltán levelezõ hallgató (AITI) PhD-tanulmányait 2013.
szeptember 1-tõl szeretné folytatni. Akérést a DHTtámogatja.

Dr. Kiss Tamás levelezõ hallgató (AITI) PhD-tanulmányait 2013.
szeptember 1-tõl szeretné folytatni. Akérést a DHTtámogatja.

Dr. Bálint Lóránt Csaba levelezõ hallgató (Marosvásárhely) tényle-
ges témavezetõi dr. Farkas László egyetemi tanár és dr. Szántó
Árpád fõorvos. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Révész Péter levelezõ hallgató (Fül-Orr-Gégeklinika) társ-téma-
vezetõjének dr. Gerlinger Imre egyetemi tanár mellett dr.
Karosi Tamás fõorvost (Miskolc) kérik kijelölni. A kérést a
DHT támogatja.

2. c Egyéni felkészülõk ügyei
Pankovics Péter egyéni felkészülõ (ÁNTSZ, Pécs) elkészítette érte-

kezéstervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorla-
ti bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése
megtörtént.

Dr. Szitter István egyéni felkészülõ (Farmakológiai Intézet) elkészí-
tette értekezéstervezetét Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a
szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság kije-
lölése megtörtént.

Futó Kinga egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet) elkészítette érte-
kezéstervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorla-
ti bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése
megtörtént.

Dr. Aradi Mihály egyéni felkészülõ (Idegsebészeti Klinika) szigor-
lata 2013. július 8-án 100%-os eredménnyel megtörtént.

Dr. Szijártó Valéria Irén egyéni felkészülõ (Orvosi Mikrobiológiai
és Immunitástani Intézet) szigorlata 2013. július 15-én 100%-
os eredménnyel megtörtént. 

Dr. H. Nagy Katalin egyéni felkészülõ (Gyermekklinika) értekezé-
sének védése 2013. július 4-én 100%-os eredménnyel meg-
történt. ADHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-
nek a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Lukács Edit Évaegyéni felkészülõ (Szívgyógyászati Klinika) ér-
tekezésének védése 2013. július 5-én 96%-os eredménnyel
megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az
EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Ágoston Péter Zoltán egyéni felkészülõ (Országos Onkológiai
Intézet) értekezésének védése 2013. július 15-én 100%-os
eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag
javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

3. PhD-felvételi
37 fõ államilag finanszírozott és 2 fõ Richter Talentum Alapítvány
által finanszírozott új hallgatót vettünk fel 2013/2014 tanévtõl nap-
pali tagozatos PhD-képzésre.

4. Egyebek
� Adoktori iskolák mûködésének értékelését a MAB a doktori
adatbázis alapján végzi. Az adatok aktualizálását a doktori kép-
zésben résztvevõk többsége még nem végezte el. ADHT felhívja
a figyelmet az adatok frissítésére.
� Idegen nyelvû nappali PhD-képzés indítása. A részletek
kidolgozása után dönt a tanács. 

Dr. Fischer Emil
egyetemi tanár

a PTE, ÁOK Doktori és
Habilitációs Tanácsának elnöke

2013. szeptember 23.

1. Habilitációs ügyek
1. a Új habilitációs pályázatok
A Tanács javasolja a pályázati anyagok bíráló bizottságokhoz
történõ kiadását.
Dr. Bárdos Tamás, egyetemi adjunktus/consultant, Mozgásszervi
Sebészeti Intézet, Care UK Emersons Green TC, Bristol; dr. Gasz
Balázs, szívsebész szakorvos, Zala m. Kórház, Szívsebészeti Osz-
tály; dr. Karlinger Kinga, tudományos fõmunkatárs, SE Radiológiai
és Onkoterápiás Klinika; dr. Kvell Krisztián, egyetemi adjunktus,
Gyógyszerészi Biotechnológia; dr. Pétervári Erika, egyetemi ad-
junktus, Kórélettani Intézet; ifj. dr. Sétáló György, egyetemi docens,
Orvosi Biológiai Intézet; dr. Szakály Péter, egyetemi adjunktus, Se-
bészeti Klinika; dr. Vajda Zsolt, egységvezetõ fõorvos, Kaposvár,
Neurovaszkuláris Intervenciós Egység

2. Doktori ügyek

2. a Állami ösztöndíjas PhD-hallgatók ügyei
Dr. Nagy Tímea III. éves PhD-hallgató (Országos Onkológiai Inté-
zet – Sebészeti Klinika) többszöri felszólításra sem nyilatkozott
PhD-tanulmányainak folytatásáról. A DHT törli a hallgatói névsor-
ból.

2. b Önköltséges (levelezõ) PhD-hallgatók ügyei
Fáskerti Gábor (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) levelezõ hall-

gatóként szeretne csatlakozni dr. Sümegi Balázs egyetemi ta-
nár által vezetett PhD-programhoz. Akérést a DHTtámogatja.

Dr. Triphan Martin Karl Robert levelezõ hallgató (Németország)
PhD-tanulmányainak halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl
2014. augusztus 31-ig. Akérést a DHT támogatja.

Dr. Tóth Krisztina levelezõ hallgató (AITI) PhD-tanulmányainak
halasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl 2014. augusztus 31-ig.
Akérést a DHT támogatja.

Dr. Toldi János levelezõ hallgató (AITI) PhD-tanulmányainak ha-
lasztását kéri 2013. szeptember 1-tõl 2014. augusztus 31-ig. A
kérést a DHT támogatja.
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Dr. Seffer András Gergely levelezõ hallgató (Németország) többszö-
ri felszólításra sem nyilatkozott PhD-tanulmányainak folytatá-
sáról. ADHT törli a hallgatói névsorból.

Dr. Kovács Balázs levelezõ hallgató (Kaposvár) többszöri felszólí-
tásra sem igazoltatta leckekönyvében a kutatási tevékenységet
és nem hozta vissza leckekönyvét. ADHTtörli a hallgatói név-
sorból.

Dr. Pintér Csaba Zoltán levelezõ hallgató (Veszprém) többszöri fel-
szólításra sem igazoltatta leckekönyvében a kutatási tevékeny-
séget és nem hozta vissza leckekönyvét. A DHT törli a hallga-
tói névsorból.

Dr. Benkõ Tamás levelezõ hallgató (Urológiai Klinika) többszöri fel-
szólításra sem igazoltatta leckekönyvében a kreditpontos kur-
zusait. ADHT törli a hallgatói névsorból.

Dr. Bakó Péter levelezõ PhD-hallgató (Fül-Orr-Gégeklinika) kredit-
pont beszámítását kéri a Tübingeni Egyetemen letett „Az ideg-
rendszer celluláris alapjai” sikeres vizsgájáért. ADHT1 kredit-
pont beszámítását engedélyezi.

Dr. Rémán Gyöngyvér levelezõ PhD-hallgató (Anatómiai Intézet)
kreditpont beszámítását kéri a Budapesten rendezett I. Európai
PhD-konferencián, valamint a Tavaszi Endokrin Továbbképzõ
Tanfolyamon történt részvételéért. A DHT részvételért kredit-
pont beszámítását nem engedélyezi.

Dr. Ottóffy Gábor levelezõ hallgató (Gyermekklinika) társ-témave-
zetõjének dr. Molnár Dénes egyetemi tanár mellett dr. Nyári
Tibor egyetemi docens (SzTE) kijelölését kéri a programveze-
tõ. Akérést a DHT támogatja.

2. c Egyéni felkészülõk ügyei
Dr. Rozmer Zsuzsanna egyéni felkészülõ (Gyógyszerészi Kémiai In-

tézet) elkészítette értekezéstervezetét. Az elõbírálók kijelölése
megtörtént.

Dr. Pál Szilárd egyéni felkészülõ (Gyógyszertechnológiai és Biofar-
máciai Intézet) elkészítette értekezéstervezetét. Az elõbírálók,
a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a
védési bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Légner Tamás egyéni felkészülõ (Veszprém) elkészítette érteke-
zéstervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati
bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése meg-
történt.

Czéh Árpád egyéni felkészülõ (Pécs) elkészítette értekezéstervezetét.
Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az op-
ponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént.

Antus Csenge egyéni felkészülõ (Biokémiai és Orvosi Kémiai Inté-
zet) doktorjelölti jogviszony kiállításának kérése. A kérést a
DHT támogatja.

Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria egyéni felkészülõ (Szolnok) szigorlata
2013. szeptember 8-án 100%-os eredménnyel megtörtént. 

Dr. Tóth Ildikó egyéni felkészülõ (AITI) szigorlata 2013. szeptember
16-án 90%-os eredménnyel megtörtént. 

Dr. Siri Kommedal egyéni felkészülõ (Norvégia) értekezésének vé-
dése 2013. szeptember 2-án 100%-os eredménnyel megtör-
tént. ADHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek
a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Lengyel Zsuzsanna egyéni felkészülõ (Bõrgyógyászati Klinika)
értekezésének védése 2013. szeptember 19-én 96%-os ered-
ménnyel megtörtént. ADHT ennek alapján egyhangúlag java-
solja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Marek Erika egyéni felkészülõ (Mûveleti Medicina Tanszék) érteke-
zésének védése 2013. szeptember 19-én 100%-os eredmény-
nyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja

az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.
Orsós Zsuzsanna egyéni felkészülõ (Orvosi Népegészségtani Inté-

zet) értekezésének védése 2013. szeptember 19-én 100%-os
eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag
javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

3. Egyebek

�� TÁMOP 4.2.3.A Konferenciapályázat: dr. Kiefer Éva irodave-
zetõ ismertette a beérkezett pályázatokat. ADHT egyhangúlag java-
solja az alább nevezettek részére a megjelölt összegû támogatás oda-
ítélését.

Cseh Anna dr. Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, 30 eFt
Cséplõ Péter dr. Kórélettani Intézet, 145 eFt
Horváth Andrea dr. Idegsebészeti Klinika, 50 e Ft
Horváth Gábor dr.Anatómiai Intézet, 150 eFt
Kengyel András Miklós dr. Biofizikai Intézet, 150 eFt
Lengl Orsolya dr. Farmakológiai Intézet, 150 eFt
Perlaki Gábor Neuro CT Kft., 56 eFt
Rostás Ildikó dr. Kórélettani Intézet, 87 eFt
Simon Mihály dr. Szívgyógyászati Klinika, 35 eFt
Tóth Mónika Ágnes Biofizikai Intézet, 150 eFt
�� Dr. Melegh Béla egyetemi tanár kreditpont beszámítását kéri
„Méhes Károly Genetikai Továbbképzõ Napok – Aklasszikus gene-
tika az új generációs módszerek tükrében” elõadássorozaton résztve-
võ és sikeres vizsgát elérõ hallgatók részére. ADHT 1 kreditpont be-
számítását engedélyezi.
�� Idegen nyelvû nappali PhD-képzés indítása. Egy fõ idegen
nyelvû képzéssel foglalkozó munkatárs került felvételre megbízási
szerzõdéssel. Arészletek kidolgozása után dönt a tanács a képzés in-
dításáról.
�� Dr. Ember István egyetemi tanár sajnálatos korai elhunyta miatt
az általa vezetett „Daganatok molekuláris epidemiológiája” címû
doktori program dr. Kiss István egyetemi tanár vezetésével mûködik
tovább.
�� Dr. Illés Tamás egyetemi tanár egyetemrõl történõ eltávozása mi-
att az általa vezetett „Mozgásszervi klinikai tudományok” címû dok-
tori program dr. Than Péter egyetemi docens vezetésével mûködik
tovább.
�� Grazi Egyetem együttmûködésre vonatkozó levele. A DHT tá-
mogatja a kapcsolat felvételét és a részletek kidolgozását.
�� Második nyelvvizsgának az államilag elismert C típusú latin
nyelvû nyelvvizsga elismerésének kérése. A DHT a kéréssel a kö-
vetkezõ ülésén foglalkozik.

Dr. Fischer Emil
egyetemi tanár

a PTE ÁOK Doktori
és Habilitációs

Tanácsának elnöke

Fotó: BL
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A
kormány állatkísérletekrõl szóló 40/2013. (II. 14.) számú
rendelete jelentõs mértékben megváltoztatta az e területen
végzett munka feltételeit. A rendelet a Magyar Közlöny

2013. évi 23. számában jelent meg, és interneten is elérhetõ a  címen.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretném vázolni az új sza-
bályozás karunkat érintõ fõbb szabályait. Ezek közül is elsõsorban a
„A tenyésztõk, beszállítók és felhasználók engedélyezése” részt sze-
retném kiemelni, mely szerint „A tenyésztõi, beszállítói és felhaszná-
lói létesítménynek rendelkeznie kell az elhelyezett állatfajok szük-
ségleteinek megfelelõ, valamint – ha az adott létesítmény kísérletet is
végez – a kísérletek lefolytatására alkalmas építményekkel és beren-
dezésekkel”. A továbbiakban „e rendelet hatálybalépésekor az élel-
miszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartá-
sában szereplõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ tenyésztõ, beszál-
lító, felhasználó a rendelet hatálybalépését követõ 2 éven belül köte-
les a 16. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmet benyújta-
ni”. Mivel az új rendelet 2013. április 15-én lépett hatályba, legké-
sõbb 2015. április 15-ig újra kell engedélyeztetni az állatházaink
mûködtetését. Emiatt a központi állatház felújításának késedelme
alapvetõen veszélyezteti az állatkísérletes munka fenti határidõt kö-
vetõ folytatását, ezért ez tekinthetõ a karunkat érintõ legsürge-
tõbb feladatnak.

A további fõbb változások az engedélyezés (1), a jelentési köte-
lezettség (2) és a képzési feltételek (3) témák köré csoportosíthatók. 

Ad. 1. A kísérletek engedélyeztetésének új eleme, hogy az enge-
délyt úgynevezett kísérleti projektre lehet kérni, melyben részletesen
ismertetni kell a projekt tudományos megalapozottságát, az állatfel-
használás indokoltságát, a 3R elvének követését, a projektben szerep-
lõ összes kísérlet részletes leírását, az ártalom-haszonelemzést, a kí-
sérletek súlyossági besorolásának megállapítását, a mentességi kérel-
meket, az esetleges visszamenõleges értékelés szükségességét, to-
vábbá egy nem szakmai jellegû összefoglalót is, mely utóbbi anonim
módon nyilvánosságra kerül. A kísérletek súlyossági kategóriái a kö-
vetkezõk lehetnek: enyhe, mérsékelt, súlyos és „érzéstelenítéses-túl-
altatásos”. E besorolás azért is fontos, mivel a fõemlõs állatok fel-
használásával járó, vagy a „súlyos” besorolású kísérleteket is maguk-
ban foglaló projekteket visszamenõleges értékelésnek kell alávetni.

Ad. 2. Az eddig megszokott statisztikai jelentési kötelezettségnek
is a kísérletek súlyossági kategóriái szerinti bontásban kell készülnie
2015-tõl, azaz a jövõ évtõl a kísérletek nyilvántartását is ennek meg-
felelõen kell vezetni.

Ad. 3. az állatkísérletekben érintett személyek képzési feltételeit
is szabályozza az új rendelet. Ennek megfelelõen az állatkísérletek
végzésének feltétele az érettségi és egy 20+20 órás tanfolyam elvég-
zése. Az állatkísérletek tervezéséhez, vezetéséhez releváns diploma
és egy 60+20 órás tanfolyam elvégzésére lesz szükség. Átmeneti sza-
bályként szerepel a rendeletben, hogy annak a személynek, aki a ren-
delet hatálybalépésekor az állatkísérleti tevékenységekhez kapcsoló-
dó munkakörben igazolhatóan legalább 5 évet eltöltött igazoltnak
kell tekinteni a szakértelmét, így oktatás és vizsga nélkül is jogosult
az említett tevékenységek felügyelet nélküli végzésére. A rendelet 5.

melléklete részletesen tartalmazza az oktatási és képzési minimum
követelményeket is. E képzést a Munkahelyi Állatjóléti Bizottságok-
nak kell megszervezni. Az országosan egységes A és B szintû szak-
irányú továbbképzést biztosító „Az állatkísérletek elmélete és gya-
korlata” címû oktatási anyag elkészült. A tanfolyam akkreditációját
követõen azt minden állatkísérletes munkát végezni kívánó érintett-
nek el kell végeznie. 

Fontos feladat még, hogy az állattartó és kísérletekben érintett lé-
tesítményeknek stratégiával kell rendelkezniük az állatok jólétét és a
tudományos követelmények teljesülését biztosító egészségmegõrzés
érdekében. E stratégia részeként rendszeres egészségügyi nyomon
követést kell végezni, mikrobiológiai felügyeleti programot és a be-
tegségek kezelésére vonatkozó tervet kell kidolgozni, valamint meg
kell határozni az újonnan érkezõ állatok befogadásával kapcsolatos
egészségügyi paramétereket és eljárásokat. A fenti feltételek teljesü-
lését az illetékes Megyei Kormányhivatalok munkatársai bármikor
ellenõrizhetik. 

Dr. Lantos János, az országos
Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács tagja

Decemberben költözik

a Bõrklinika
2013. december 9-én a Bõr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai
Klinika megkezdi a mûködését az új, Akác utcai telephelyén.

A mûködés megkezdését megelõzõ 3 napon keresztül tartó át-
költözés ideje alatt (december 5-6-7.) a délelõtti és délutáni járó-
beteg szakrendelés ideiglenesen a Dr. Veress Endre u. 2. szám alatt
található Bõr és Nemibeteggondozóban történik.

A költözés ideje alatt érdeklõdni lehet a 06-72-523-580 tele-
fonszámon.

A klinika járó és fekvõbeteg részlege különálló épületekben
került elhelyezésre, mindkét épületrészt a betegek igényeinek
megfelelõen, korszerûen alakítottuk ki.

Mivel a klinika már nem különállóan, hanem más, az Akác ut-
cai tömbben mûködõ klinikákkal közösen fogja tudni ellátni a be-
tegeket egyazon telephelyen, így a vizsgálatok nagy része helyben
is megoldható lesz.

Az állatkísérletek új jogi szabályozásából
adódó feladataink

F
otó: B

L
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Forrás: www.pte.hu

Príma Díjas
Kovács L. Gábor

H etedik alkalommal adták át a
Baranya Megyei Príma díjakat
Pécsett, a Zsolnay Negyedben,

október 18-án. Az elismerést Kiss Endre,
a VOSZ baranyai elnöke és Tiffán Zsolt,
a Baranyai Közgyûlés elnöke adta át.
Tudmány kategóriában Kovács L. Gá-
bor professzor az idei nyertes.

„Ha valaki a kutatás világából jött és a
gazdasági élet szereplõitõl kap kitünte-
tést, az különlegesség. Különlegesség
azért, mert úgy érzem, hogy azt példázza,
hogy a mai világban megszûnt a tudo-
mány fellegvár-jellege, megszûnt a gaz-
dasági életnek az elkülönültsége, és kizá-
rólag az érintkezési pontok számítanak.
Ez viszi elõre a világot.” – köszönte meg
Kovács L. Gábor professzor a kitüntetést.

AVállalkozók Országos Szövetség Elnökének
DEMJÁN Sándor ügyvezetõ elnök Urnak

Tisztelt Elnök Úr !

AVOSZ Baranya megyei Szervezet javaslatát az alábbiak szerint terjesztem a VOSZ elnöksége elé: 

Baranya megyei PRIMA Dijazott/ak

Prof. dr. Kovács L. Gábor PTE egyetemi tanár

APécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diploma után klinikai laborató-
riumi, majd szakorvosi és okleveles egészségügyi menedzser diplomát is szerzett. Fõ tevékeny-
sége a laboratóriumi diagnosztika s a tudományos kutatás. Jelenleg a PTE tudományos és innová-
ciós rektorhelyettese. Elévülhetetlen érdemei vannak a PTE, ÁOK új kutatási központjának, a
Science Building létrejöttében, menedzselésében.

Szakmai életpályája kivonatosan:
1979: az orvostudomány kandidátusa címet szerzett a Neurohypophysis és mellékvesekérgi hor-
monok központi idegrendszeri hatásai c. munkájával.
1986: az orvostudomány (MTA) doktora
2004: a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, majd 2010-tõl rendes tagja.

Szakmai életútja fontosabb állomásai:
1972-76: POTE Élettani Intézet,gyakornok, majd tanársegéd 
1976-87: SZOTE adjunktus, majd docens
1987-2004: Szombathelyi Kórház ov. fõorvos, majd orvosigazgató, képzési központi igazgató
2004-2013: POTE, ETK dékán, majd PTE, ÁOK intézményigazgató, egyetemi tanár

Tisztelettel :                                                                                                       Dr. Kiss Endre VOSZ Bm. elnök
Timár Lajos VOSZ Bm. társelnök

Forrás: www.pte.hu

OTDK: négy oktatónk vehetett át
Mestertanári kitüntetést

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács november 18-án díjazta azokat a személyeket, akiknek munkája hozzájárult a tudomá-
nyos diákköri tevékenység elismeréséhez. A Pécsi Tudományegyetem két hallgatója és témavezetõi Pro Scientia Aranyérmet, négy
oktatónk Mestertanári kitüntetést vehetett át.

Az XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) záróülésén, november 18-án Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere és
Pálinkás József, az MTA elnöke köszöntötte a Pro Scientia Aranyérem, Pro Arte Aranyérem és Mestertanár Aranyéremmel díjazottakat.

Az idei OTDK-n 16 szekció 494 tagozatában összesen 4615 pályamunkát mutattak be a diákok, akik közül 1482-en értek el valamilyen
helyezést. A tagozati elsõ helyezettek pályázhattak a záróünnepségen átadott Pro Scientia Aranyéremre, amelyet a teljes hallgatói életpálya
figyelembe vételével 45-en kaptak meg, további két diák kimagasló mûvészeti tevékenységéért Pro Arte Aranyéremben részesült.

A rendezvényen Mestertanár Aranyérmet 52 olyan oktató, kutató vehetett át, akinek munkája hozzájárult a tudományos diákköri tevé-
kenység elismeréséhez.

A Pécs Tudományegyetem Mestertanárai:
Dr. Aubert Antal – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció – intézetigazgató egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, Termé-

szettudományi Kar)
Dr. Helyes Zsuzsanna – Orvos- és Egészségtudományi Szekció – egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar)
Dr. Koltai Dénes – Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció – egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem,

Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar) 
Dr. Révész György – Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció – egyetemi docens (Pécsi Tudományegye-

tem, Bölcsészettudományi Kar)
A Pécsi Tudományegyetem Pro Scientia Aranyérmesei és témavezetõik:
� László Balázs – Állam- és Jogtudományi Szekció – Témavezetõ: dr. Béli Gábor tszv. egyetemi docens (PTE, ÁJK)
� Tuboly Ádám Tamás – Társadalomtudományi Szekció – Témavezetõ: dr. Pete Krisztián egyetemi adjunktus (PTE, BTK)
Kitüntetettjeinknek szívbõl gratulálunk és kívánjuk, hogy munkájukkal tovább öregbítsék a Pécsi Tudományegyetem hírnevét!
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Bolyai ösztöndíjasok
bemutatkozó elõadása a PAB-ban

A Pécsi Akadémiai Bizottság elnöksége által indított Bolyai ösztöndíjasok elõadás-
sorozata tizedik alkalmán különbözõ tudományterületekrõl három Bolyai ösztöndí-
jas tartott érdekfeszítõ, izgalmas elõadást 2013. október 31-én a PAB székházában. 
Az elõadók Kiss Péter (PTE, ÁOK), Kovács Erika (PTE, ÁJK) és Boncz Imre
(PTE, ETK) közérthetõ módon mutatták be a Bolyai ösztöndíj elnyeréséhez kap-
csolódó kutatási témájukat, eredményeiket a széleskörû hallgatóságnak. 
A programsorozat következõ elõadása 2013. november 28-án 16 órakor lesz szin-
tén a PAB székházában.

A Pécsi Akadémiai Bizottság el-
ismerésében részesült dr. Kiss
Péter, az Anatómiai Intézet ad-
junktusa

A Pécsi Akadémiai Bizottság a fiatal kutatók-
nak kiváló tudományos teljesítményért alapí-
tott díjat 2013 évben karunkról dr. Kiss Péter,
az Anatómiai Intézet adjunktusa nyerte. Gra-
tulálunk!
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Megkezdõdött a Rehabilitációs Központ építése

2011-ben „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli Régióban” (DDOP-3.1.3C-11-2011-0001) címmel kiírt pá-
lyázatra régiónként, konzorcium formájában lehetett pályázni. A dél-dunántúli konzorcium – Baranya, Somogy és Tolna megyék –
vezetõje a PTE, Klinikai Központ korábbi fõigazgatója, prof. Kollár Lajos, majd prof. Decsi Tamás, szakmai vezetõ prof. Dóczi Ta-
más lett.

A pályázat céljai között szerepel a pszichiátriai rehabilitáció, az addiktológiai ellátás, a kardiológiai, pulmonológiai és gyer-
mekrehabilitáció valamint a neurorehabilitációs ellátás infrastruktúrális és szervezeti fejlesztése Dél-Dunántúlon. Egy-egy konzorci-
umi tag, így a PTE is, maximálisan 700 millió Ft-ra pályázhatott. A régióban közel 4 milliárd Ft került elosztásra.

Mivel a klinikai ellátásban a legnagyobb szakmai hiány talán a neurorehabilitáció területén van, a PTE és a Klinikai Központ ve-
zetése 2011-ben úgy döntött, hogy a Rét utcai telephelyen a Klinikai Idegtudományi Központhoz (Neurológiai Klinika, Idegsebésze-
ti Klinika, Pszichiátriai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ) csatolva létesüljön egy járó- és fekvõbeteg ellátásra alkalmas épület.
A közvetlen kapcsolatot az Idegsebészeti és Neurológiai Klinikát és a Pécsi Diagnosztikai Központot magába foglaló tömbhöz egy
zárt átjáró biztosítja majd. A járóbetegek ellátására az épület földszintjén a kardiológia- és neurorehabilitációs szakrendelõk mellett
tornatermeket és kezelõhelységeket alakítanak ki. Az emeleten 25 ágy mûködik majd a legmagasabb III. progresszivitású ellátás fel-
tételeit biztosítva. A tervek szerint 5 kómaágy, 8-10 intenzív-õrzõ jellegû ágy és 10-12 egy- és kétágyas kórterem kerül kialakításra.
A szervezetileg az Idegsebészeti Klinikához integrált részleg leendõ szakembereinek egy része – rehabilitációs szakorvos, neuro-
pszichológus, gyógytornász, diplomás ápoló – már a klinikán dolgoznak az ún. mobil rehabilitációs team tagjaiként. 

A konzorciumi forma részeként a pályázat egyik fontos eleme a betegutak kialakítása. Ezzel biztosíthatóvá válik, hogy a betegek
a régióban a lakhelyükhöz legközelebbi, II-es és I-es progresszivitású ellátásra képes (neuro)rehabilitációs osztályokra kerüljenek
(Szigetvár, Mohács, Harkány, Dombóvár stb.). Az új klinikai részleg indulásának várható határideje 2015. február-március.

Dóczi Tamás és Péley Iván
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A napjainkban zajló generációváltás, a csökkenõ hallgatói lét-
számok, a gomba módra szaporodó felsõoktatási intézmények ki-
élezik a versenyt a hallgatókért a „felsõoktatás piacán”. A ver-
senyben maradásért az egyetemnek, az egyes karok oktatóinak új
kihívásokkal kell szembenézniük, új hallgatói igényekhez kell al-
kalmazkodniuk. 

Az Általános Orvostudományi Karon az oktatói munka hallgatói
véleményezése évtizedekkel ezelõtt kezdõdött. Az ún. feedback „új-
kori történetében” évek óta jelentõs fejlesztési munkákat végzünk an-
nak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjon a kar vezetése, va-
lamint oktatói az oktatás hallgatói elégedettségérõl. E hallgatói elége-
dettség-mérések fontos információkkal szolgálnak az intézetek, klini-
kák, valamint az egyes oktatók munkájának megítélésérõl. Emellett
olyan kevésbé nyilvánvaló tényezõkre is rámutatnak, amelyek fejlesz-
tésével az oktatás színvonala, a hallgatók elégedettsége tovább növel-
hetõ. Ezek a számadatok azonban mit sem érnek, ha nem ültethetõek
át a gyakorlatba, ha az oktatókkal nem ismertetjük meg „mi is teszi
elégedetté a hallgatót”. A készségfejlesztõ workshop célja éppen ezen
elégedettséget növelõ tényezõk bemutatása és megbeszélése, a „papír-
ból az életbe” hozása volt. A rendezvényt munkaértekezlet jelleggel,
„szabad fórum” hangulatban terveztük. A program legfontosabb ele-
mei az alábbiak voltak:
� feedback méréseken alapuló kutatások rövid prezentációi a

Feedback Bizottság munkatársainak bemutatásában
� olyan oktatók beszámolói, akiket több éve kiemelkedõen jó

eredménnyel minõsítenek a hallgatók, azaz a „jó gyakorlatok”
rövid bemutatása (felkért elõadók és gyakorlatvezetõk közre-
mûködésével – mivel nagyon sok jó oktatója van a karnak, ne-
héz volt a kiválasztás, hogy elméleti tárgyat oktató és klinikus,
idõsebb és fiatalabb kolléga, férfi és nõ, orvoskari oktató, vala-
mint gyógyszerész és fogorvos is szerepeljen közöttük),

� fórum-jellegû „szabadpiaci vásár” az oktatók és hallgatók rész-
vételével (bevált módszerek, ötletek, víziók stb. megbeszélése,
lehetõség különbözõ kérdések, kételyek megvitatására)

� a Phonendoscope színház rövid jelenetei (a jó hangulat elõsegí-
téséért)

Nem az volt a célunk a workshoppal, hogy egyes intézetek, klini-
kák oktatási tevékenységét megvitassuk. Nem a problémák boncolga-
tására, a felelõsök keresésére helyeztük a hangsúlyt. A workshop leg-
fontosabb feladatának azt tekintettük, hogy megoldásokat építsen, il-

letve segítse az oktatókat abban, hogyan tehetik hallgatóikat elégedet-
tebbé, ezáltal oktatásukat színvonalasabbá. Úgy ítéljük meg, hogy az
oktatói készségek fejlesztése nagyon fontos karunk jelenlegi életében
és a jövõnk szempontjából. Reméltük, hogy sokan a segítségünkre
lesznek ebben. Úgy véljük, a párbeszéd, oktatási módszereink bõvíté-
se, színesítése mindannyiunk közös és egyben személyes érdeke.

Azt gondoljuk, egy sikeres, jó hangulatú rendezvényt zárhattunk,
ahol párbeszéd kezdõdött. Közel száz oktató jelent meg mind az ala-
pozó, mind a preklinikai, klinikai modulból. Aktív párbeszéddel, ötle-
tekkel lettünk gazdagabbak, s talán sikerült néhányunknak elmozdul-
ni arról a pontról, hogy mindenért a hallgató okolható, illetve ha nem
õk, akkor biztosan a mérés a rossz. Sokan vitatják még (nem feltétle-
nül a résztvevõk) a rendszer helyességét, a feedback létjogosultságát,
relevanciáját is. Mi továbbra is kiemelten hangsúlyozzuk: a feedback
nem az oktatás színvonalát, az oktató minõségét méri, hanem hallga-
tók elégedettségét. Mi pusztán arra a kérdésre keressük a választ, a
hallgató elégedett-e az adott oktatóval, illetve az általa meghallgatott
elõadással, szemináriummal, gyakorlattal. S bár sok oktató szerint a
hallgató nem kompetens ezekben a kérdésekben, mégis, kinek a véle-
ménye lehetne relevánsabb, ha nem azé aki részt vett az órákon?

Több intézet is megkeresett bennünket a rendezvény óta szemé-
lyes konzultáció kérésével. Többen javasolták a workshop folytatását,
elsõsorban a klinikai oktatás jó gyakorlataira fókuszálva, melyet a kö-
vetkezõ szemeszterben – amennyiben azt a klinikus kollégák támogat-
ják – meg is szervezünk. Természetesen az igényeket megpróbáljuk
kielégíteni, de úgy véljük, hogy a legjobb ötleteket, módszereket min-
den szervezeti egység “házon belül” képes kidolgozni – talán persze
éppen a hallgatók megkérdezésével, bevonásával.

A Feedback Bizottság köszöni minden oktatónak, hallgatónak, aki
részvételével hozzájárult ahhoz, hogy egy tartalmas, színvonalas dél-
utánt tölthettünk együtt. Sokszor nehéz a döntés: a tükör vagy az ab-
lak stratégiát válasszuk-e? Bele merünk-e nézni a tükörbe, vagy he-
lyette az ablakon nézünk ki, és kívül találjuk meg a felelõsöket? Eb-
ben mindenkinek van felelõssége: oktatóknak és hallgatóknak egy-
aránt!

Prof. Füzesi Zsuzsanna
Dr. Schlégl Ádám
Dr. Ernyey Balázs
Feedback Bizottság

Fotó: Verébi Dávid

Oktatói készségfejlesztési workshop – új kezdeményezés
a Feedback Bizottság szervezésében
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A z „International Symposium on Myocardial Cytoprotec-
tion” konferenciát Rõth Erzsébet professzor asszony hozta
létre 1996-ban a Magyar Kardiológus Társaság Experi-

mentális Szekciójával közösen, azzal a céllal, hogy minél szélesebb
eszmecsere induljon az iszkémiás szívizom-károsodás kivédésével
foglalkozó hazai és külföldi kutatók és klinikusok között. Aszimpó-
ziumból szimpózium-sorozat vált, melynek 2010-ben rendezett ha-
todik konferenciáján professzor asszony már nem vállalta, hogy a to-
vábbi konferenciákat elnökként rendezze, azonban az újabb, immár
hetedik szimpózium megrendezésére sikerült megnyernie Gallyas
Ferenc professzort, aki karunk Biokémiai Intézetében a károsított
szívizomsejtek molekuláris biológiai elváltozásaival foglalkozik. 

A 2013. szeptember 26-28. között zajló szimpózium helyszíne
immár hagyományosan a Hotel Palatinus volt. Az ISMC 2013-ra
mintegy 60 elõadó érkezett 3 kontinensrõl. Több európai ország
(Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Hollandia, Románia, Szer-
bia, Szlovákia, Törökország) képviseltette magát, és számos elõadó
érkezett az USA és Kanada neves egyetemeirõl, sõt Brazíliából is.
Örömünkre szolgált, hogy a hazai orvosi egyetemek kísérletes kar-
diológiával foglalkozó munkacsoportjai is kivétel nélkül képvisel-
tették magukat a szimpóziumon, melyet 8 elõadás- és 2 poszter-
szekció keretében bonyolítottunk le.

A szimpózium hivatalos megnyitására csütörtök kora délután
került sor. A résztvevõket az Orvostudományi Kar részérõl Bíró
Zsolt dékánhelyettes, a szervezõk részérõl Gallyas Ferenc profesz-
szor és Rõth Erzsébet professzor asszony, a Magyar Kardiológusok
Társasága Experimentális Szekciója nevében Szokodi István elnök-
helyettes, az International Academy of Cardiovascular Sciences ne-
vében pedig Naranjan S. Dhalla professzor köszöntötte. Az üdvözlõ
beszédeket követõen díjátadási ceremónia következett. Az Interna-
tional Academy of Cardiovascular Sciences képviseletében
Naranjan S. Dhalla és Bohuslav Ostadal professzorok „Distin-
guished Leadership Award in Cardiovascular Sciences” díjat ado-
mányoztak Rõth professzor asszonynak hosszú évtizedeken át vég-
zett eredményes kutató munkájáért. Konferencia szervezõ munkájá-
ért „Distinguished Service Award in Cardiovascular Sciences,
Medicine and Surgery” kitüntetést vehetett át Gallyas Ferenc pro-
fesszor. Életmûvük elismeréseként „Naranjan Dhalla Award for
Innovative Investigators in Cardiovascular Sciences” elismerésben ré-
szesült Varró András professzor (Szegedi Tudományegyetem), illetve
„Norman Alpert Award for Established Investigators in Cardiovas-
cular Sciences” díjat vehetett át Rakesh Kukreja professzor (Virginia
Commonwealth University, Richmond, USA)

A tudományos program a kiemelt elõadásokkal vette kezdetét.
Végh Ágnes (Szegedi Tudományegyetem) a sejtközi kapcsolatok sze-
repérõl beszélt a kamrai aritmiák kialakulása során. Bohuslav Ostadal
(Prága, Cseh Köztársaság) elõadásában ismertetett eredmények sze-
rint a szívizom hipoxiás károsodása nemcsak a hipoxia mértékétõl és
idõtartamától függ, de a szív fejlõdési szintjétõl függõ toleranciája is
befolyásolja azt. Ferdinandy Péter (Semmelweis Egyetem, Budapest)
elõadásában áttekintette a hipertenzió, a hiperlipidémia, a diabetes, az
inzulin rezisztencia, az ateroszklerózis, és a szívelégtelenség szívizom
endogén védelmére kifejtett hatását. Naranjan S. Dhalla (Winnipeg,
Kanada) a proteázok szívizom iszkémia-reperfúzió alatti hatásáról tar-
tott elõadást.

A kiemelt elõadásokat követõ szekció a szívizom sejtszintû folya-
matainak új aspektusait tárgyalta, nevezetesen a hidrogén-szulfid sze-
repérõl szívelégtelenségben John W. Calvert (Atlanta, USA), a
mikroRNS expresszió változásról ugyanebben a kórképben J.
Kyselovic (Bratislava, Slovakia) beszélt. Az angiogenezis, valamint a
vaszkuláris remodelling és az oxidatív stressz kapcsolatáról Hari S.
Sharma (Amsterdam, Hollandia), a natriuretikus peptid receptor-c vér-
nyomás szabályozó szerepérõl M. B. Anand-Shirvastava (Montreal,
Kanada), az NF-κB jelátviteli utakról L. A. Kirschembaum (Winnipeg,
Kanada), míg a citokinek kardiomiociták túlélésében játszott szerepé-
rõl P. K. Singal (Winnipeg, Kanada) beszélt. Az elsõ nap a Hotel Pala-
tinusban szervezett kötetlen vacsorával vált teljessé.

A péntek délelõtti szekciók fõ témája a szívizom védelem volt. T.
Ravingerová (Bratislava, Slovakia) a PPAR-α-mediált gének iszkémia
reperfúziós károsodás elleni késõi védelemben játszott szerepérõl tar-
tott elõadást, míg A. K. Srivastava (Montreal, Kanada) a kurkumin,
Tretter László (Semmelweis Egyetem) a metilénkék, Gallyas Ferenc

VII. International Symposium on Myocardial Cytoprotection
Pécs, 2013 szeptember 26-28.

Dr. Szokodi István, dr. Bíró Zsolt, dr. Gallyas Ferenc, dr. Rõth Erzsébet,
és dr. Naranjan S. Dhalla a konferencia megnyitóján

A szimpózium résztvevõi a Hotel Palatinus bejáratánál
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(PTE) a poly(ADP-ribose) polymerase inhibitorok, Bock-Marquette
Ildikó (PTE) a kis molekulák, T. Netticadan (Winnipeg, Kanada) a
resveratrol, Rakesh Kukreja (Richmond, USA) mikroRNS-ek, míg M.
Bartekova (Bratislava, Slovakia) a quercetin szívizom védelemben ját-
szott szerepérõl beszélt. Az ebédet követõ délutáni szekcióban az
endotel diszfunkcióról D. M. Muntean (Temesvár, Románia), D.
Djuric (Belgrád, Szerbia), B. Turan (Ankara, Törökország), míg az õs-
sejtek kardiovaszkuláris szerepérõl D. K. Singla (Florida, USA) és R.-
K. Li (Toronto, Kanada) tartott elõadást. A péntek délutáni második
szekcióban Gál János (Semmelweis Egyetem) a szívelégtelenségben
szenvedõ szeptikus betegek kezelési stratégiájáról, míg Marczin Nán-
dor (Harefield, Egyesült Királyság) az oxidatív stressz szívsebészeti
vonatkozásairól tartott érdekfeszítõ elõadást, míg Varró András (Sze-
gedi Tudományegyetem) a diclofenac kezelés rejtett veszélyeirõl be-
szélt. Ezt követõen került sor két szekcióban a 21 poszter bemutatásá-
ra, melynek során a fiatal kutatók értékes munkáit vitathatták meg a
résztvevõk. A bemutatott poszterek közül a szekcióelnökök javaslata
alapján legjobb poszter díjat kapott Justin S. Bice (Cardiff University,
Egyesült Királyság) „cGMP elevation as a target for limiting infarct
size in an experimental model of myocardial infarction”; és Fülöp Gá-
bor Áron (Debreceni Tudományegyetem): „Rho-kinase activation
contributes to hypertension in rat model” címû munkája. Afárasztó na-
pot villánykövesdi kirándulás, borkóstoló és vacsora zárta, mely kiváló
alkalmat biztosított a kötetlen beszélgetésre, kikapcsolódásra, baráti és

tudományos kapcsolatok kialakítására.
Aszombati szekciók fõ témáját a szívizom védelem klinikai vonat-

kozásai jelentették. Gary D. Lopaschuk (Alberta, Kanada) a diabétesz
és az elhízás szívelégtelenségben játszott szerepérõl, Szokodi István
(PTE) a reaktív oxigén gyökök szívizom-kontraktilitás szabályozásá-
ban betöltött szerepérõl tartott elõadást. A záró szekcióban Halmosi
Róbert, Költõ Gyöngyvér, Lukács Edit, Bognár Zita és Gulácsi-Bárdos
Petra ismertették legújabb kutatási eredményeiket karunkról. 

A beszámoló végén szeretnénk köszönetet mondani Gallyas Fe-
renc professzornak, hogy felvállalta a kongresszus megszervezésének
hatalmas feladatát és Rõth Erzsébet professzor asszonynak, aki az el-
múlt évek tapasztalataival és a szponzorok biztosításával segítette a
szimpózium sikeres megrendezését. Köszönjük mindazoknak a mun-
káját, akik szerepet vállaltak a szimpózium szervezésében és lebonyo-
lításában. Szeretnénk köszönetünket kifejezni legfontosabb szponzo-
rainknak. A Richter Gedeon Nyrt, a Magyar Kardiológusok Társasá-
ga, az International Academy of Cardiovascular Sciences (Kanada) és
nem utolsó sorban karunknak, akinek támogatása nélkül nem jöhetett
volna létre ez a szimpózium.

Dr. Lantos János
AVII. ISMC 
szervezõ bizottságának titkára

I mmáron ötödik alkalommal került megren-
dezésre 2013. október 16-19. között az Or-
vosi Genetikai Intézet szervezésében a

„Méhes Károly Genetikai Továbbképzõ Napok:
A klasszikus genetika az új generációs módszerek
tükrében” elõadássorozatnak. 

Arendezvénynek idén is a Dél-Dunántúli Re-
gionális Könyvtár és Tudásközpont adott otthont.
A továbbképzõ napok a klinikai genetika, bel-
gyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
endokrinológia, gyermekneurológia, házior-
vostan valamint a klinikai onkológia szakképesí-
téssel rendelkezõ orvosok számára volt ajánlott.
Az eddigiekhez hasonlóan a megcélzott közön-
ség az elõbb említett orvos csoportok mellet a
PTE hallgatói, PhD hallgatói, a genetika területén
szakdolgozók és azon más szakorvosi területek
képviselõi, akik érdeklõdést mutatnak a genetika
iránt. 

A konferenciát az Orvosi Genetikai Intézet
igazgatója prof. Melegh Béla és a PTE Egyetemi
Könyvtár fõigazgatója dr. Fischerné dr. Dárdai
Ágnes nyitotta meg. Az idei évben az ország különbözõ pontjairól
vezetõ szakemberek fogadták el az intézet meghívását. A konferen-
cián 5 szekcióban összesen 30 elõadás hangzott el. Az elõadások
egy része alapképzési elemeket, míg mások specializált szakterüle-
ti újdonságokat mutattak be. 

A kurzus keretein belül hagyományteremtõ módon Szindroma-
tológiai  „Eset börze” is megrendezésre került, mely során eddig
nem azonosított szindrómás esetek kerültek bemutatatásra és meg-
vitatásra.

Dr. Kövesdi Erzsébet

„Méhes Károly
Genetikai Továbbképzõ Napok”
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Afenti címmel új sorozattal szeretnénk jelentkezni az Orvos-
kari Hírmondó hasábjain, melynek apropóját az adja, hogy
210 évvel ezelõtt jelent meg az elsõ magyar nyelvû – szer-

kesztõje szerint is – orvosi szakfolyóiratnak szánt kiadvány, az  Or-
vosi, és Gazdasági Tudósítások.

Ennek kapcsán azt tervezzük, hogy közreadásuk kronológiai
sorrendjében bemutatunk egyet-egyet azokból a magyar nyelvû or-
vosi szakfolyóiratokból, melyek az Általános Orvostudományi Kar
Könyvtárának féltett kincsei közé tartoznak.

Orvosi, és Gazdasági Tudósítások (1803)

Az 1803-ban megjelentetett Orvosi, és Gazdasági Tudósítások-
nak (OGT) ugyan csak három száma került kiadásra, de ez tényleg
nem a szerkesztõ kiadón  – Sándorffi Józsefen – múlott.

Sándorffi József  1765-ben született a Bihar megyei Hegyköz-
Újlakon. Nevét többféle módon rögzítették. Mi az OGT-ben fellel-
hetõ, általa használt módon említjük. Édesapja  –  Sándorffi Péter –
1763-1781 között ezen a településen teljesített református lelkészi
szolgálatot. Életrajzát  a Vasárnapi Ujság 1884. évi számából ismer-
hetjük meg, melyet K. Nagy Sándor tett közzé. Itt található egyet-
len fennmaradt arcképe is, amely állítólag néhány nappal az 1824.
november 30-án bekövetkezett halála elõtt készült.  

Sándorffi iskoláit Debrecenben, Nagyváradon, majd 1792-tõl
Bécsben végezte. 1801-ben mint „Orvos Doktor” kezd elõfizetõket
toborozni folyóirata számára. Tervei szerint az OGT-t  a magyar ha-
za „minden Tudományokat szeretõ Fijai” harminc „Tárgyak körül
teéndõ jegyzéseikkel” gyarapíthatták volna. Az általa felsorolt té-
mák – pl. „Anatómia”, „Fiziológia”, „Diétai régulák”, „Khirurgia”,
„Belsõ nyavalyák”,  „Orvosló-vizek,’s Fördõk”,  „Ispotályokról”,
„Bába Mesterség”, „Születtek és hólttak száma”, „Orvosi Polítzia,
és az Orvosi Törvény” – a XIX. század eleji orvostudomány vala-
mennyi területét felölelik.

Részben Sándorffi  majdnem halálos kimenetelû betegsége,

részben a Bécsben mûkö-
dõ cenzúra miatt az OGT
végül csak 1803-ban in-
dulhatott el. Az 1801-tõl
toborzott elõfizetõk azon-
ban bizalommal voltak
iránta és türelemmel várták
a folyóirat indulását. 

Minden szám pontosan
egy árkus – azaz egy ív =
16 oldal – terjedelmû volt.
Lapszámozása folyama-
tos. 

Az alábbi táblázat a
bennük szereplõ cikkeket
tartalmazza.

Hogy miért csak há-
rom szám jelent meg?

Sándorffit 1804-ben
Váradra hívták vármegyei
fõorvosnak. Ez nagy meg-
tiszteltetés lehetett az ak-
kor 39 éves orvos doktor
számára. Hogy régen ter-
vezett “Ujjságját” továbbra
is ki tudja adni, Bécsben
nyomdai felszerelést vásárolt. Közben tárgyalásokat folytatott a már
Váradon mûködõ Gottlieb Nyomda megvásárlásával kapcsolato-
san. A katolikus püspök támogatását bíró nyomda tulajdonosaival
azonban nem sikerült egyességre jutnia. 

Ekkor “csendes társa” lett az akkoriban Váradra került Szigethy
Mihály (1760-1831) nyomdásznak. Emiatt azonban vitába kevere-
dett a már említett Gottlieb Nyomdával, amelynek egy majdnem

A Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Könyvtár
magyar nyelvû folyóirataiból válogatunk

Az Orvosi, és Gazdasági Tudósítások
megjelenését beharangozó, 1801-ben
megjelent kiadvány elsõ oldala. A fo-
tó a Marosvásárhelyi Teleki Téka tu-
lajdona.

A cikk írója A szerzõ lakhelye A cikk címe Oldalszám

(Sándorffi Jó’sef) Béts 1-2

Stadler Jakab Antal Bruckbann a’ Lajtha A’ Marhadögnek egygy új, és minden eddig tudva lévõ 2-25
vize mellett gyógyitás módjánál jobb, és hasznosabb Orvoslás módja

Doktor Schmid Engelhártstetten Beteg Marhák Protokollumok 26-30

(Sándorffi Jó’sef) (Dr. Schmid-rõl) 31

(Sándorffi Jó’sef , Keszthely (A „bárány himlõ beóltás hasznos voltáról való meggyõzettetés”) 31-32
Oeffner József)

(Sándorffi Jó’sef) A’ Földrõl 33-68

(Sándorffi Jó’sef) Kell e’ a’ terhes Aszszonyonn eret vágni? 67?-69*
*elszámozva

(Sándorffi Jó’sef) Földialma – vagy Krumplivíz (solanum tuberosum) szappan helyett 70

(Sándorffi Jó’sef) Természeti História. A’ Linne Systémája szerént; Elsõ Tsomó. 71-78
Az állatok országa. Írta Földi János. Az orvosi tudományok Doktora,
a’ Ns. Szabad Hajdú Városok Kerületének rendes Orvosa, és a Jénai 
Physica, és Minerális Tudós Társaságoknak Tagja. Pozsonban. Wéber 
Simon Péter költségével és betüivel. 1801. nagy 8-ad rétbenn. 428 lap. 
Az ára 1 ft. 30 kr.
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két évig tartó pereskedés lett a vége. Ez a hatalmas idõveszteség
jelenthette az OGT kiadásának végét. Biztosra vehetõ, hogy az
elõfizetõk másodszor már nem tolerálták az OGT kiadásának
újabb csúszását.

Sándorffi József nevét nem csupán az Orvosi, és Gazdasági
Tudósítások tette híressé.

Elsõ fõorvosa volt a váradi kórháznak, melynek “ügyeit” in-
gyen vezette. A kórház 1806. június 18-án nyitotta meg kapuit.
Férfi és nõi osztálya, valamint tébolydája is volt. Egy év alatt
megduplázódott – 24-re bõvült – az ágyak száma.

Sándorffi 1814-tõl kezdve orvosi hivatásán kívül a váradi
színjátszás megteremtésének, fellendítésének élt. Hogy milyen
szinten mûvelte ezt a feladatát, azt a romániai magyar irodalmi
lexikon bizonyítja, hiszen az 1814-1824 közötti szakaszt
„Sándorffy-korszaknak” nevezte el. 

Ady Endre „nagy színészmentorként” emlegette õt. Egy

másik írásában Nagyváradot a „Sándorffyak városaként”  tisztel-
te. 

Sándorffi hiába tett szert tisztességes vagyonra. Önzetlen bõ-
kezûsége miatt élete végére koldusbotra jutott. 1818-ban Rhédey
Lajostól megvásárolt lakóháza ma is áll. A barokk stílusú épület
Nagyvárad építéstörténetileg fontos emléke. 

A nagyváradi református egyház halotti anyakönyvében ta-
lálható bejegyzés szerint: „1824. november 30. Fõorvos és tábla-
bíró tekintetes Sándorfi József úr feleségének Edelmann Anna
asszonynak és az egész publicumnak fájdalmára meghalt tüdõ-
gyulladásban”. [15]

Sírkövét a „siratják minden jók” felirattal, 1884-ben még fel-
lelte K. Nagy Sándor, de napjainkra még a temetõt is felszámol-
ták Váradolasziban, ahol síremléke állt.

(Hivatkozások a szerzõnél.)
Dr. Gracza Tünde

Az 1803-ban megjelent Orvosi, és Gazdasági Tudósítások elsõ oldala. A fotó a Maros-
vásárhelyi Teleki Téka tulajdonaSándorffi József. A Vasárnapi Ujság 1884.

évi évfolyamában megjelentetett arcképe

Kongresszusi felhívás
2013.12.19-én a Kórélettani és Gerontológiai Intézet szervezésében kerül megrendezésre a II. Pécs-Oklahoma Symposium
(II. POS). A meghívott elõadók között számos neves hazai és külföldi elõadó mellett fiatal kutatók is bemutatják témába
illeszkedõ eredményeiket. Prof. Koller Ákos, tudományos dékánhelyettes, hosszú évek óta kiváló szakmai kapcsolatokat
ápol a Reynolds Oklahoma Center on Aging (USA) tudományos központ vezetõ kutatóival. A symposium alapját a
tudományos tapasztalatcsere mellett a közös jövõbeli kutatások, valamint kutatási projektek és támogatások képezik. A
konferencia nyitott minden érdeklõdõ számára. A konferencia programja teljes egészében a PTE-ÁOK honlapján érhetõ el.
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II. Pécs-Oklahoma Symposium (II. POS) 2013
Time: December, 19, 2013, 14:00-17:00
Venue: Univ Pécs, Medical School, Dean’s Conference Room, 7624, Pécs, Szigeti út 12, 1st floor. 
Chairs: Ákos Koller and Zoltán Ungvári

Presentations:
Péter Ferdinándy: Influence of cardiovascular risk factors on cardioprotective mechanims

Ákos Koller: Novel aspects of the autoregulation of cerebral blood flow
Eszter Farkas:  Imaging of spreading depolarizations in the rat cerebral cortex.
Zoltán Ungvári: Aging-induced vascular dementia
Zsuzsanna Helyes: A szomatosztatin 4 receptor aktivációjának szorongásgátló és antidepresszáns hatásai egérmodellekben

Young investigators
Orsolya Török: Improving cerebral blood flow with highly specific beta-blockers
István Bátai: Hemolysed blood constrict cerebral arteries
Eszter Bánki: Pituitary adenylate cyclase-activating peptide (PACAP) exerts pro-angiogenic effects: possible role of

decreased PACAP expression in impaired endothelial angiogenic capacity in aging
Zoltán Vámos: Pituitary adenylate cyclase-activating peptide (PACAP) induces location- and age-dependent changes

in vasomotor responses on isolated rat arteries.
Scheich Bálint: A krónikus stressz fájdalomfokozó hatásainak vizsgálata egérmodellekben. 
Tékus Valéria: Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS) passzív transzfer trauma egérmodellje. 

Closing Remarks

Language: English and Hungarian
Social program: Tenkes csárda (7811, Csarnóta, Kültelek 011 hrsz.) Tel: 72/424057, 20/5896052, info@tenkescsarda.hu
Support: SROP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0017; SROP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0024; 

SROP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 “National Excellence Program”
Organizers: Ákos Koller, Zoltán Vámos, Péter Cséplõ

SROP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0017
"Identification of new biomarkers, especially, regarding
the toxicity of free iron deposition in the nervous sys-
tem, iron toxicity-induced oxidative stress and innate
immune reactions with translational investigations"

SROP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0024
"Integrative investigation of neuropeptide-mediated
mechanisms in vascular, inflammatory and immune
functions."

A viroviticai kórház vezetõsége 2013. október 16-án két
órás látogatást tett a Klinikai Központban. A delegáció tagjai
voltak: Dr. Marijana Zivko fõigazgató, Dr. Ljiljana Kucljak
Šušak általános fõigazgató-helyettes, Dr. Tomislav Ruzic mi-
nõségbiztosítási fõigazgató helyettes, Marija Felendeš fõnõvér
és Milan Vanðura a Horvát Kereskedelmi Kamara helyi veze-
tõje. 

A delegációt fogadta Dr. Endrei Dóra általános fõigazga-
tó-helyettes, Bogláriné Szilágyi Erzsébet ápolási igazgató-he-
lyettes és Kresák Gergely hivatalvezetõ.

A találkozó fõ témája a kapcsolatfelvétel valamint az in-
tézmények közötti kommunikáció és együttmûködés lehetõsé-
geinek feltérképezése volt.

Dr. Endrei Dóra általános fõigazgató-helyettes asszony
prezentáció keretében bemutatta a KK mûködését, szervezetét

és a folyamatban lévõ projekteket. A horvát fél bemutatkozá-
sa után kitért arra, hogy az EU-s pályázatok kezelésében isme-
retekre és együttmûködõ felekre lenne szükségük. Érdeklõdé-
süket fejezték ki a sürgõsségi és szívgyógyászati ellátás elér-
hetõségével kapcsolatban.

A találkozó folyamán a felek kölcsönösen ismertették
egészségfinanszírozási modelljeiket, eredményeiket, problé-
máikat. Kitértek az alapfinanszírozás és a jövedelmi viszo-
nyok, valamint a Pécsen megrendezésre kerülõ konferenciák
elérhetõsége kérdéskörére is.

A találkozó mindvégig rendkívül pozitív, baráti légkörben
folyt. A vezetõk kölcsönösen ígéreteket tettek szakmai anya-
gok cseréjére és a késõbbi szoros együttmûködés kialakításá-
ra.

Kresák Gergely

Emlékeztetõ a viroviticai kórházi delegáció 2013. október 16-i látogatásáról
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A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara Baranya megyei Területi Szervezete
2013. október 5-én elsõ alkalommal ren-

dezte meg az egészségügyi szakdolgozók területi
szakmai vetélkedõjét, melynek a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Kara adott otthont.

A gyönyörû, napsütéses õszi napon hét csapat
mérte össze szakmai tudását. Hat csapat a Pécsi Tu-
dományegyetem Klinikai Központjának szakdolgo-
zóit, míg egy csapat az otthonápolási szolgálatok
ápolóit képviselte.

Elsõ megmérettetésként alap- és szakápolási
gyakorlati feladatokat végeztek kollégáink, majd
központi írásbeli teszt megoldásával elméleti felké-
szültségükrõl kapott képet a feladatsort javító, nagy
szakmai tudással és presztízzsel rendelkezõ bíráló
csapat.

A vetélkedõt a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara elnöke dr. Balogh Zoltán nyitotta meg
hivatalosan. A rövid elnöki köszöntõt játékos szak-
mai vetélkedõ követte. Elsõként a versenyzõ csapa-
tok ötletességét tükrözõ bemutatkozásra került sor.
A Szívgyógyászati Klinikát a „Szív.hu,” az Érsebé-
szeti Klinikát az „RS-ek,” a Mozgásszervi Sebészet
Égéssebészeti Osztályát a „Tûzrõl kattant menyecs-
kék,” a Gyermekgyógyászati Klinikát az „Intenzív
Állomás”, a Fül-Orr-Gége és Fej-nyak Sebészeti
Klinikát a „Trachea machina”, az I. sz. Belgyógyá-
szati Klinikát az „Endogirl”, míg az Otthonápolási
Szolgálatokat a „JelenLét” nevû csapat képviselte. 

A bemutatkozást játékos activity, mókás, de
nagy szakmai tudást igénylõ tájanatómiai ismeretek,
valamint az információ átadás memória és kommu-
nikációs készséget tükrözõ ápolástörténeti ismeretek
visszaidézése követte. 

A héttagú zsûri pontozását követõen alakult ki a
csapatok sorrendje. Az elsõ helyre a „Szív.hu”, a má-
sodikra az „Intenzív állomás”, míg a harmadik helyre
az „RS-ek” csapata került. 

Azt gondolom minden résztvevõ nevében el-
mondható, hogy vidám és tartalmas napot töltöttünk
együtt. A játékos vetélkedõkön jókat nevettünk, de so-
kat tanulhattunk is. A részvételhez és az elért eredmé-
nyekhez valamennyi versenyzõnek gratulálunk. A ve-
télkedõ lebonyolításáért köszönetet mondunk a szer-
vezõknek, akik minden apró részletre kiterjedõ figyel-
mességükkel segítették a verseny zökkenõmentes és
egyben élvezetes lebonyolítását.

Az elsõ helyezést elért „Szív.hu” csapata képvisel-
te területünket a 2013. október 25-én,  Budapesten
megrendezésre került országos szakmai vetélkedõn,
ahol a 19 résztvevõ csapat közül a 4. helyen végzett.
A képviseletért köszönetet mondunk, az elért ered-
ményhez szívbõl gratulálunk.

Pécs,2013. október 28. Vargáné Apagyi Erzsébet
Ápolási igazgató

Szakmai vetélkedõ
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A
pécsi egyetem klinikumának gyógyszerellátását az
1970-es évek óta szolgálja/szolgálta az Egyetemi
Gyógyszertár (most Klinikai Központi Gyógyszertár)

részeként mûködõ infúziós laboratórium. Az itt elõállított infúzi-
ók, egyéb célú steril oldatok olyan, klinikai igényhez igazított
összetételben készültek, amilyeneket a gyártói piacon egyálta-
lán nem lehet/lehetett beszerezni.Aklinikum számára ez a saját
elõállítási potenciál nagy elõnyt jelentett a gyártói ellátási hiá-
nyok idején is, mert a labor lehetõségeinek korlátain belül pótol-
ta/pótolhatta a hiányzó készítményt. Bizonyos készítményeket a
piacinál kedvezõbb áron tudott a klinikai betegellátás rendelke-
zésére bocsátani, jelentõsen csökkentve ezzel a gyógyszerköltsé-
get. 

Az Egyetemi Gyógyszertár Honvéd utcai kialakítása idején
1983-1984-ben nagyon korszerûnek számított az ott kialakí-
tott infúziós laboratórium és az akkori infúzióellátás jelentõs ré-
szét lefedte. Még az 1990-es években is napi 200-250 liter steril
oldatot állított elõ a gyógyszertár 100ml, 250ml, 500ml és
1000ml-es üveges kiszerelésben. 

Az azóta eltelt közel 30 évben azonban – forráshiányra hivat-
kozással – a tisztasági festéseket leszámítva megújulni, a közben
elõrehaladó követelményekhez felzárkózni nem volt lehetõsé-
ge. Jóllehet ennek szükségességét a gyógyszertár folyamatosan
jelezte, kezdeményezte. Kiemelve ezek közül a jelentõsebbeket: 

Az 1994. decemberi szakmai felügyeleti (Országos Gyógy-
szerészeti Intézet) ellenõrzés jegyzõkönyvének megállapításai
szerint “Az infúziós laboratórium szervezeti felépítése és szakmai
munkája megfelelõ, tárgyi feltételei nem felelnek meg a GMP
irányeveinek. Ilyen feltételek mellett az infúziók gyártása életve-
szélyes”. A szakhatóság ezzel azt kívánta érzékeltetni, hogy a la-
boratóriumban dolgozó szakemberek technikai/tárgyi lehetõségei
az elvárhatónál nagyobb mértékû szakmai felelõsségvállalással
járnak. Az intézményünk akkori ügymenetére jellemzõ, hogy az
OGYI által POTE vezetés számára megküldött ellenõrzési jegy-
zõkönyv a belsõ „hivatali úton” nem jutott el a fõgyógyszerész-
hez, hónapok múlva OGYI-tól kellett megkérnünk.

Ezt követõen intenzív tervezési folyamat indult részünkrõl a
fejlesztés elõkészítésére. Az elsõ komplett tervet árajánlatokkal
1995. 11. 01-én kelt levélben küldtük el POTE akkori gazdasági
fõigazgatójának, kérve a labor fejlesztésének elindítását. Javasla-
tunk válasz nélkül maradt.

1998 áprilisában összefoglaló tanulmányt készítettünk a
POTE infúzióellátásának feltételeirõl (40 oldal). Ebben szerepelt
az infúziós laboratórium tevékenységének értékelése az akkori
költségek kimutatásával, a GMP*-szerinti elvárások és a valós
helyzet összevetésével, a helyi infúziókészítés szükségességének
elemzésével, a szükségletek, a gyári helyettesítés és más egyetem
(DOTE) adataival történt összehasonlítással. Az anyag konkrét
javaslatokat is megfogalmazott a mûködõképesség érdekében
nélkülözhetetlen teendõkrõl. E javaslatunkat 1998.05.12-i levél-
ben küldtük el gazdasági fõigazgató és egyben rektorhelyettes úr

részére, kérve a labor fejlesztése tekintetében érdemi elõkészítõ
munka megkezdését. Abeadványra válasz, észrevétel sajnos nem
érkezett.

1998 novemberében az akkori klinikai dékánhelyettes urat
céloztuk meg azzal, hogy a rendelet szerinti minimumfeltételek
kialakítása érdekében – beleértve az infúziós laborra vonatkozó-
kat is – szíveskedjen indítványozni a teendõk mielõbbi intézmé-
nyi szintû megfogalmazását, a hiányosságok rövid határidõvel
felszámolását. Nem csak intézkedések nem történtek, de válasz
sem érkezett (még nemleges, vagy halogató sem).

2000-ben a POTE PTE-be integrációjával még „messzebb”
kerültek tõlünk a gazdasági vezetõk, felelõs döntéshozók és még
kevésbé „értették”, látták át kezdeményezéseink betegellátásra
vonatkozó jelentõségét. Ezt a megállapítást igazolja, hogy 2000.
11. 16-án kelt, a PTE ÁOK általános szakági fõigazgató helyet-
teshez küldött levelünk – melyben több javaslat mellett az infúzi-
ós laboratórium jövõjének biztosítása is szerepelt – szintén nem
váltott ki a címzett részérõl “reakciót” (talán csak egy kis bosszús-
ságot, hogy már megint a régi nótát fújja a gyógyszertár).

2001. 12. 05-én újabb levélben kerestük meg PTE ÁOK Gaz-
dasági Fõigazgató-helyettest az addigi anyagok összegyûjtésével
és ismételt átadásával. Mellékeltük ehhez a beadványhoz az infú-
ziós labor rekonstrukciójának elõkészítéséhez kigyûjtött 2001.
évi teljesítményadatokat, a magisztrális infúziók intézményi ellá-
tásban betöltött szerepét. Jeleztük azt a tendenciát, hogy a közép-
üzemi infúziós laborok országszerte amortizálódtak és bezárásra
kerültek, ezért más betegellátó intézmények is igénnyel jelentkez-
nek az “egyedi”, gyári ellátásból nem beszerezhetõ készítmények
iránt (Mohácsi Kórház, Erzsébet Kórház Sopron, Markusovszky
Kórház Szombathely, Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg). Ez
utóbbi tény önmagában fel kellett volna, hogy hívja a “gondos
gazda” figyelmét arra, hogy a saját potenciál megújítása regioná-
lis szerepvállalás miatt is fontos lenne. Elõrevetült az a probléma,
hogy PTE-nek nem lesz már hova fordulni “kisegítésért”, ha a la-
borok sorra bezárnak.

2002. januártól az Egyetemi Gyógyszertár (ma Klinikai Köz-
ponti Gyógyszertár) által készített gyógyszerkészítmények árába
a 208/2001. (X.31.) Korm. rendelet alapján magisztrális díjtétel
került beépítésre. Ennek célja a technológiai költségek fedezésén
túl a szükséges tárgyi feltételek biztosítása, legalább amortizáció
alapján vett visszapótlása. Reményeket fûztünk ahhoz, hogy a
gyógyszerkészítõ potenciál – beleértve az infúziókészítést is –
megõrzéséhez legalább részben forrást biztosíthatna az összeg
gyógyszertári mûködésre való visszaforgatása. Az infúziós terü-
lethez tartozó magiszrális díjak évenkénti volumenét a következõ
grafikon mutatja be, melynek az elmúlt 11 év alatt kimutatható
összesített értéke nagyságrendileg 29 millió Ft. Az egyéb gyógy-
szerformákat is (porok, kenõcsök, kúpok stb.) magában foglaló
magisztrális díjtömegnek mindössze 16%-a (lásd 1. ábra).

Sajnálatos módon a gazdasági vezetés nem mûködteti a ma-
gisztrális díj visszaforgatásának rendszerét.

Negatív avatás
Fontos-e PTE számára a 2013-ban bezárt infúziós laboratóriuma?
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2003-ban újabb komoly rekonstrukciós terv készült teljes
részletességgel a Honvéd utcai telephelyen a gyógyszertár udvari
raktárának átalakításával, mely ismét saját forrás hiányában nem
léphetett a megvalósulás útjára. 

A forrásoldal megteremtése érdekében 2006 júliusában az
akkori rektort egy olyan támogatói ajánlattal kereste meg az egyik
gyógyszerbeszállító, mely saját forrás nélkül megoldhatta volna a
problémát, ez azonban nem kapott gazdasági vezetõi támogatást
és csak egy “akta” maradt az irattárunkban. 

Asorozatos értetlenség, végül az egyértelmû elutasítás ellené-
re azóta is minden leadott fejlesztési tervünkben szerepelt az infú-
ziós labor megújításának igénye, de sajnálatos módon a labor ter-
mékeinek elõnyét élvezõ klinikák sem látták kellõen át, hogy ez a
“projekt” értük van, õket szolgálja, nem arról szól, hogy a rendkí-
vül szûk források elosztásában riválisuk legyen. Így ez maradt to-
vábbra is a gyógyszertár “árván maradt” kezdeményezése.

Mindezek ellenére, az egyre romló, nehéz feltételek mellett a
labor még évekig (2013. január végéig) folytatta a munkát ép-
pen a betegágynál jelentkezõ igény kielégítésének elsõdleges-
sége miatt. Annak ellenére, hogy a tárgyi szakmai követelmé-
nyeknek való meg nem felelés okán a fokozott felelõsség terhét
vállalnunk kellett. Az utolsó 15 év néhány teljesítményadata lehet
erre a megfelelõ igazolás (lásd 2. és 3. ábra).

Az elmaradt rekonstrukciónak köszönhetõen 2013. január
végén az infúziós labormûködtetését fel kellett adni. Stratégiai
infrastruktúrájának (mosogatógépek, hõlégsterilezõk, lamináris
boxok, autoklávok, vízrendszer és desztillálók) amortizációja
odajutott, hogy gyakorlatilag üzemképtelen. Ajelenleg még bein-
dulni képes egyetlen autokláv közel 30 éves, meghibásodás ese-
tén alkatrész utánpótlása már a 10 éve üzemképtelen másik beren-
dezésbõl való átszereléssel sem oldható meg. A korából követke-
zõ gyakori meghibásodások csak jelentõs költséggel, egyedileg
utángyártott alkatrészekkel lennének kiküszöbölhetõk.

A mûködés felfüggesztése kapcsán is igyekeztünk a legna-
gyobb gondossággal és elõrelátással eljárni. Aleállás elõtt egy év-
vel, 2012. januárban KK fõgyógyszerész írásban értesítette a la-
bor készítményeitõl leginkább “függõ” klinikák igazgatóit (Gyer-
mekklinika, Szívgyógyászati Klinika, Szemészeti Klinika, Szülé-
szeti Klinika, I.sz. Belgyógyászati Klinika...), hogy az üzemelés
utolsó évében – a mûködõképesség korlátainak figyelembevéte-
lével – két évre elegendõ tartalék mennyiséget állítunk elõ. A tar-
talék felhasználásának ideje alatt megvalósuló sikeres rekonst-
rukció és beindítható új laboratórium esetén teljesen elkerülhetõ
lenne/lett volna az érintett készítményekbõl az ellátási hiány. A

2012-2013. idõszak lehetõséget jelent(he)ett az érintett klinikák-
nak, hogy átgondolják az “infúziós labortól függõ” eljárásaikat,
helyettesítõ megoldásokat keresve.

Sajnálatos módon 2013. novemberéig nincs elõrelépés az
infúziós labor megújulása terén, a képzett tartalék pedig 2013. év
végére – egyes termékekbõl 2014. elsõ negyedévben –elfogy. Va-
lószínûleg akkor fog tudatosulni igazán, hogy mit is jeletett ez a
háttérszolgáltatás a klinikai betegellátás támogatására.

2013. során már több olyan gyártói ellátási hiány volt
(Metronidazol 500mg/100ml infúzió, Prokain 10mg/ml injekció,
Aqua ad iniectabilia 500ml, 1000ml), melyek gondot okoztak kli-
nikáink számára és idõbeli késéssel, drágább egyedi import ter-
mékkel lehetett csak áthidaló megoldáshoz jutni, melyre saját elõ-
állító potenciál mellett nem lett volna szükség. A magisztrális in-
fúziókészítés klinikák szempontjából vett hasznosságát a Metron-
idazol 500mg/100 ml infúzió mintáján mutatjuk be. Ez a készít-
mény gyári elõállítású formában is elérhetõ a hazai gyógyszerpia-
con (Klion inf., Metronidazol-Human inf., korábban Supplin
inf.), de 1999. óta magisztrális elõállítás mellett jelentõsen kedve-
zõbb áron biztosítottuk a klinikai betegellátás számára. Az utóbbi
15 év felhasználási mennyiségeit és az ehhez tartozó költségeket a

4. és 5. ábrán mutatjuk be. Az adatsor jól mutatja, hogy éves szin-
ten 10-20 ezer palack igény mutatkozott a nevezett készítmény-
bõl, melynek ellátását 2-10 millió Ft-ért lehetett biztosítani attól
függõen, hogy mekkora részt tett ki a magisztrális termék részará-
nya. 2004-2008. idõszakban szinte kizárólag PTE készítésû ter-
mék adta a teljes ellátást és ekkor a 12-15 ezer palack költsége 2 M
Ft alatt volt. 2012-ben, a tartalékképzés évében már nem állítot-
tunk elõ ebbõl a készítménybõl (a kimutatott felhasználás még az
elõzõ évi gyártásból származott), és a 20 ezer palacknyi éves
igényt gyári termékkel kellett lefedni 14 M Ft költségen, tehát

1. ábra 2. ábra

3. ábra
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hétszeres áron! A következõ diagramm jól szemlélteti, hogy az
utóbbi 15 évben PTE klinikai ellátás során felhasznált parenterális
metronidazol 500mg/100 ml átlagos költsége miként alakult.
Egyértelmû a magiszrális ellátás jelentõs költségcsökkentõ szere-
pe, ha figyelembe vesszük, hogy a legalacsonyabb átlagos ár a

magisztrális ellátás túlsúlyának idõszakára esik:
2013-ban egy másik – korábban magisztrális infúzióként labora-
tóriumunkban elõállított – termék, a Prokain 1% 100 ml piaci hiá-
nya kapcsán kellett megtapasztalni, hogy mennyire hiányzik a sa-
ját elõállítás. Hazai forgalomban a Teva gyártmánya van jelen,

melybõl a belföldi piacon 2013. májustól teljes ellátási hiány van
még november közepén is. A PTE ellátáshoz szükséges 1000-
1500 palacknyi mennyiséget az infúziós labor mûködése révén
150-200 Ft/ palack egységáron tudtuk korábban biztosítani. Abel-
földi gyári készítmény 2011-tõl 600-650 Ft-ba kerül, ha pedig en-
nek hiányában egyedi import beszerzésre kényszerülünk (például
2013. nyarán), 2730 Ft-ért tudjuk az 1000 mg/100ml parenterális
prokaint (Actavis) biztosítani.
Ugyancsak tanulságos a Szívgyógyászati Klinika által használt,
szívmûtéteknél nélkülözhetetlen Kardioplégiás oldat esete. PTE
elõállítás mellett 1000 ml ára a klinika számára 506 Ft volt. A tar-
talék kifogytával a SOTE magisztrális infúziós ellátásából besze-
rezve literenként 2137 Ft-ért lehet elérni, tehát több, mint négy-
szeres áron. További kellemetlenség, hogy az eddig megszokott
1000 ml-es kiszerelés helyett csak 500 ml-t tud a SOTE biztosíta-
ni, és Budapestrõl a szállítást is a PTE-nek kell megoldani,  költsé-
gét viselni.

A PTE jelenlegi helyzetében – 400 ágyas rekonstrukció állá-
sa, 2015. év tavaszáig tartó Onkoterápiás Intézet várható rekonst-
rukciója – a gyógyszertár részérõl nem látjuk reális esélyét annak,
hogy további nagyobb volumenû (nagyságrendileg 300-400 mil-
lió forint) építési/felújítási projekt elindulhasson az infúziós labor
megújítása és mûködésének újra indítása érdekében. Jóllehet, erre
több komplett terv a korábbi évek munkája alapján rendelkezésre
áll és van egy évek óta hasznosítatlan, többszintes intézeti gyógy-
szertári épület a Rákóczi úti telephelyen.
Fontosnak véljük a fenti információk megosztását PTE polgárok
minél szélesebb körével, különösen minden érintett klinikaigaz-
gatóval és illetékes döntéshozóval. Fontos látnunk, hogy az in-
fúziós labor fejlesztésének ügye nem elszigetelten a gyógy-
szertár ügye csupán. Helytelen a szûkös források elosztásakor a
klinikák rovására megjelenõ projektként értékelni az infúziós la-
bor fejlesztésének ügyét. Elengedhetetlen, hogy a klinikák is tö-
rekvéseink mellé álljanak és az intézményi management végre
hatékonyan közbelépjen és tegyen az infúziós labor rekonstrukci-
ója érdekében minél hamarabb, mielõtt ez a kérdés sokkal súlyo-
sabb formában kerül esetleg napirendre. 

Pécs, 2013. november 20.
Szabóné drSchirm Szilvia
inf. lab. (volt) vezetõ

 Metronidazol infúzió felhasználás PTE klinikáin 
(ezer palack/év) 

 Metronidazol infúzió felhasználás PTE klinikáin 
(ezer palack/év) 

 
Metronidazol infúzió felhasználás PTE klinikáin  

(millió Ft/év)  

4. ábra

5. ábra

6. ábra

*Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat 
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Idén szeptemberben Szingapúrban voltam egy rövid tanul-
mányúton. Utazásom legfontosabb célja az volt, hogy egyez-
tessem és megbeszéljem a közös kutatási munka részleteit

dr. Robert C. Robinson-nal (A*-STAR; „Agency for Science,
Technology and Research”). Közös ismeretségünk vagy tíz év-
vel ezelõtt kezdõdött, amikor egy esõs finnországi napon, az ak-
tuális citoszkeleton-konferencia alatt éjszakába nyúló beszélge-
tést folytattunk az aktin kutatásának különbözõ kérdéseirõl. Bár
azóta õ átette székhelyét Szingapúrba, a fehérjék szerkezetének
megfejtése iránti vonzalma mit sem változott. A közelmúltban
kezdtünk el közösen gondolkozni azon, hogy a prokarióta sejtek-
ben vajon hogyan viselkednek, és mi végbõl vannak jelen a vo-
natkozó citoszkeletális filamentumok. A millió kérdés közül ki-
válogatva az izgalmas és reális felvetéseket közös kutatási forrás-
ra pályáztunk, amit meg is kaptunk (OTKA NN). Az idén indu-
ló vizsgálatok elsõ fázisát követõen vált szükségessé az eddigi
eredmények értelmezése, rendezése és továbbgondolása. Ebben
a tanulmányutam mellett az is nagy segítségünkre van, hogy
Szatmári Dávid kollégám (PhD-hallgató) immár több mint egy
éve Dr. Robinson laboratóriumában dolgozik. Közvetlen tapasz-
talatai, a két laboratórium munkájának ismerete számos tekintet-
ben nélkülözhetetlen segítséget nyújtott és nyújt jelenleg is. A
megbeszéléseken sikerült kialakítanunk egy olyan tervet, amely-
nek megvalósításával közelebb kerülhetünk az aktin-szerû bak-
teriális filamentumok funkciójának és szerkezetének a megérté-
séhez.

Szingapúr egy különleges városállam, amely az elmúlt évti-
zedben hatalmas összegeket fordított a kutatási infrastruktúra fej-
lesztésére, esetenként kiépítésére, és arra is, hogy neves és haté-
kony külföldi kutatókat nyerjen meg laboratóriumai élére. Bár az
ország gazdasága jelenleg is irigylésre méltó eredményeket tud
felmutatni, ahogy érzékelem, ez a folyamat valamelyest lelassult
a válság óta. Ezen fejlesztések zászlóshajója volt az A*-STAR,
illetve az A*-STAR kutatóhálózat felépítése. Ennek keretén be-
lül zöldmezõs beruházásként hoztak létre számos hatalmas kuta-
tóintézetet, és ezekben (14 nagyobb csoportra bontva) a termé-
szettudományok, és közöttük az orvosi vonatkozású tudomány-
területek különbözõ aspektusait helyezik a kutatások homlokte-
rébe. Érdekes volt bepillantást nyerni ezen nagyléptékû és mo-
dern kutatóközpont mindennapjaiba, jó volt megismerni a kuta-
tási infrastruktúra részleteit.

A közvetlen kutatások mellett – egy kis szerencsével – sike-
rült bepillantást nyernem a Szingapúrban éppen elinduló orvos-
képzés részleteibe is. Még korábban ismerkedtem meg Dr.
Michael A. Ferenczivel, aki a londoni székhelyû Imperial Coll-
ege professzora, és ugyancsak biofizikus. Dr. Ferenczi két éve
kezdte el megtervezni és megszervezni Szingapúr egyik legerõ-
sebb egyetemén („Singapore’s Science and Technology
University”) az orvosképzést, ami idén szeptemberben indult el.
Számos érdekesség mellett talán azt emelném ki, hogy a képzés
rendszere gyökeresen eltér attól, ahogy mi Pécsett oktatunk, és
egyébként attól is, ahogy az orvostanhallgatókat az Imperial
College-ban tanítják. Az oktatás alapja az ún. „team based learn-
ing”, amelynek keretében nincsenek elõadások, az elsajátítandó
tananyagot elektronikusan, elõre kapják meg a hallgatók. Ezt kö-
vetõen a megtanultakat közösen, speciálisan kifejlesztett mód-
szertan szerint (ez valójában a „team based” rész) mélyítik el és

beszélik meg. A képzés – számos aspektusát tekintve – még kí-
sérleti fázisban van, míg sok más szempontból én magam szkep-
tikus vagyok a hatékonyságát illetõen. Ugyanakkor úgy gondo-
lom, hogy egyes speciális képzéseinkben, megfelelõen elõkészí-
tett módszereket követve a pécsi oktatásnak is lehet értékes és ér-
dekes része egy ilyen panel. A módszer elõnyeit és lehetõségeit
végiggondolva jelenleg készítjük elõ az alkalmazását a biofizika
oktatásában.

Prof. Nyitrai Miklós

A*-STAR együttmûködés 



30

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

H uszonhárom éve annak, hogy a tüke
nyelvjárásban csak Pila bácsiként em-
legetett Pilaszanovich Imre docens úr,

a magyar gyermeksebészet egyik hazai és nem-
zetközileg is elismert alakja elhunyt. Tanítványai
évrõl-évre tisztelegnek emléke elõtt és meghív-
ják a szakma legjelesebb mûvelõit egy 3-4 napos
vendégprofesszori látogatásra, melynek megko-
ronázása az orvoskar tudományos szakosztályá-
nak keretein belül tartott „Pilaszanovich Imre
vendégprofesszori elõadás”. Az elmúlt, majdnem
két és fél évtizedben a világ minden tájáról üdvö-
zölhettük a gyermeksebészet úttörõit. Két évvel
ezelõtt a Gyermeksebészeti Osztály bejárata fe-
lett emléktábla került felavatásra Pila bácsi szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából.

Idén Michael Gauderer professzor urat láttuk
vendégül Pécsett, aki az államokbeli Greenville-bõl
érkezett. Gauderer professzor nyugdíjba vonulása
elõtti fõ kutatási területei az újszülöttsebészet, a mini-
mál invazív sebészi módszerek, a gastrointestinalis
rendszer stomái és a mellkasdeformitások voltak. A
meghívott vendég innovatív gondolkodásának kö-
szönhetjük többek között a ma már számos diszciplí-
na által használt PEG (percutan endoscopos gastros-
tomia bevezetését is. 2013. október 7-én a pécsi or-
voskar elõadótermében tartott emlékelõadáson ennek
a módszernek a históriájáról és fejlõdésérõl hallhat-
tunk. Gauderer professzor után a budapesti Semmel-
weis Egyetem leköszönt rektora, Tulassay Tivadar
professzor tartott figyelemfelkeltõ és elgondolkodta-
tó elõadást Európa és hazánk demográfiai helyzeté-
nek alakulásáról, mely szorosabb értelemben véve a
gyermekgyógyászat jövõjét is érinti.

Aszervezõk remélik, hogy jövõre is hasonlóan színvonalas vendégprofesszori látogatást tudnak szervezni és ezzel is tovább õrzik Pila
bácsi emlékét.

Dr. Kardos Dániel PhD-hallgató
Gyermekklinika, Sebészeti Osztály

Fotó: Verébi Dávid

23. Pilaszanovich Imre Emlékelõadás
2013. október 7.

Prof. Molnár Dénes Prof. Pintér András Prof. Michael Gauderer Prof. Tulassay Tivadar
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A PTE-ÁOK Biofizikai Intézetének PhD hallgatójaként
nagy örömömre szolgált, hogy a TÁMOP-4.2.4-A/1-
11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

keretében benyújtott Apáczai Csere János Doktoranduszi
Ösztöndíj pályázatom kedvezõ elbírálásban részesült. ,,Az
Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj pályázat célja a
kiemelkedõ tudományos eredményeket felmutató doktorandus-
zok kutatási tevékenységének és szakmai fejlõdésének támo-
gatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelem-
reméltó publikáció, egyéb tudományos, mûszaki vagy mûvészi
alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelõ elõkészítése,
megalapozása.” A pályázatom címe: Az aktin szerepe az
IRSp53 által indukált filopódium formálásban. A következõ
rövid kis áttekintéssel szeretnék bepillantást engedni kutatási
projektembe, mely az elõbb említett két fehérje funkciójának
tanulmányozására irányul különbözõ sejtnyúlványokban.

A sejteket az extracelluláris tértõl a plazmamembrán választ-
ja el, mely a sejtfolyamatok során (morfogenezis, endocitózis,
migráció) dinamikus morfológiai változásokon megy keresztül.
A sejtmembrán a sejtvázzal (citoszkeleton) és a sejtközötti térrel
egyaránt kapcsolatban áll, melyek hatására különbözõ sejt-
nyúlványokat formál. A sejtnyúlványok dinamikus képzõd-
mények, megjelenésük különbözõ lehet. Ilyenek például a
sejtvándorlás során megjelenõ lamellipódiumok, a filopódiumok
vagy a felszíni fodrozódások. Ezek közös tulajdonsága, hogy
aktin fehérjét tartalmaznak, mely a sejtvázrendszer egyik fõ
alkotóeleme.

A filopódiumok hosszú vékony átmeneti kitüremkedések a
sejt felszínén, melynek létrehozásában az általam vizsgált
IRSp53 (inzulin receptor szubsztrát) fehérje jelentõs szerepet ját-
szik. Aktint tartalmaznak a mikrovillusok, melyek rövidebb,
nagyszámú sejtnyúlványok. Ide tartoznak még a lamellipódi-
umok, ezek széles lapos dinamikus struktúrák, a sejtmozgás
irányában alalkulnak ki, valamint az invadopódiumok, melyek a
daganatos sejtek inváziója során jönnek létre. Ha két filopódium
„találkozik” egymással, akkor membrán nanocsöveket alakíthat-
nak ki. A membrán nanocsövek hosszú, átmeneti, sejteket
összekötõ membrán kitüremkedések, melyek egy új lehetséges
kommunikációs útvonalat biztosíthatnak a sejtek között (T, NK,
mieloid sejtek között). A kutatók arra keresik a választ, hogy
miért is alakulnak ki ezek a nanocsövek illetve hogyan zajlik le
ez a folyamat. Többféleképpen jöhetnek létre, például a sejtek-
ben az aktin molekula lokális polimerizációjával illetve ezen
molekula és úgynevezett motorfehérjék összehangolt mûködése
révén is kialakulhatnak. Számos típusukat különítették már el, az
egyiket ezek közül a filamentális aktin (tubulin) tartalmú pro-
trúzió (kitüremkedés) képzõdése és növekedése során létrejövõ
membrán nanocsövek alkotják. A nanocsövek jelenlétét megfi-
gyelték már két, elõzõleg kontaktusban lévõ sejt eltávolodásakor
(pl.: osztódás) során.  Az eredmény lehet nyitott, zárt végû vagy
úgynevezett bipoláris nanocsõ. Ezen sejtnyúlványok a méret
alapján is csoportosíthatók, a 0,7 µm-nél vékonyabb csöveket
vékony nanocsöveknek, az ennél vastagabbakat pedig vastag
nanocsöveknek nevezték el. A vékony nanocsövek közös
jellemzõi közé tartozik, hogy filamentális aktint tartalmaznak,
nem találhatók bennük mikrotubulusok és általában baktéri-

umok, vírusok „szörfölnek” a csövek mentén. A vastag nanoc-
sövekben is kimutatták a filamentális aktin jelenlétét, a mikro-
tubulusok mellett. Ezekben a nanocsövekben különbözõ
molekulák transzportálódhatnak például Ca-ionok, lipid
vezikulák, membrán részek, endoszóma, lizoszóma, mitokondri-
umok, receptorok és fehérjék.

Kutatási témám elsõsorban a filopódiumok létrejöttének
szabályozására irányul az aktin-membrán kölcsönhatásának,
valamint ezen kölcsönhatást befolyásoló állványozó fehérjék
(IRSp53/MIM fehérjecsalád) vizsgálatán keresztül.  Mivel a
filopódiumok és a nanocsövek hasonló sejtstruktúrák, érdekes
lenne vizsgálni a késõbbiekben az IRSp53 és aktin molekula
kapcsolatát a nanocsövek esetében is. Noha a sejtfelszíni
nyúlványok széleskörben látnak el funkciókat, a filopódi-
umok/nanocsövek fel- és leépülésének folyamata máig nem
tisztázott. Az IRSp53 fehérjecsalád és az aktin citoszkeleton
kölcsönhatásának, illetve ezek sejtmembránra gyakorolt hatásá-
nak ismerete elengedhetetlen a sejtkommunikáció megértéséhez.
Kutatásom során ezen szabályozó mechanizmus alapjait
kívánom  megismerni. A sejtfelszíni nyúlványok létrejöttének
mechanizmusa a sejtkommunikáció, a daganatos sejtinvázió
(invadopódia) illetve az idegsejt funkció megértéséhez járulhat
hozzá. 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító
számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és
mûködtetése országos program címû kiemelt projekt
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Futó Kinga
Biofizikai Intézet

Filopódiumok, nanocsövek és egyebek

2013. szeptember 26-28. között tartotta reguláris éves kong-
resszusát a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társa-
ság (MÜTT), Visegrádon. 

A kongresszuson a Klinikai Központ Orvosigazgatásához
tartozó Foglalkoztatás-egészségügyi és Munkahihiénés Köz-
pont képviseletében sikeres elõadást tartott dr. Tamás Edit, va-
lamint dr. Tibold Antal, az egység vezetõje. 

Az elõadások: Bejelentett tûszúrásos balesetek elemzése a
PTE, KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiéniai Köz-
pont gyakorlatában (dr. Tamás Edit, dr. Tibold Antal, Kerekes
Csabáné, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Foglal-
kozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ, Pécs), továb-
bá: Korkedvezménnyel járó munkakörök felülvizsgálata a Pé-
csi Tudományegyetemen (dr. Tibold Antal, Pécsi Tudomány-
egyetem, Klinikai Központ, Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központ, Pécs; dr. Endrei Dóra PhD, Pécsi Tu-
dományegyetem, Klinikai Központ, Orvosigazgatás, Pécs;
Faragóné Cseke Blanka, Pécsi Tudományegyetem Gazdasági
Fõigazgatóság, Munkavédelem, Pécs). 

Dr. Tamás Edit és dr. Tibold Antal egyben tagja a MÜTT
vezetõségének is.

Kresák Gergely
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A Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi
Karán mûködõ Tehetségért

Mozgalom hagyományaihoz híven
idén õsszel, 2013. október 25-28. kö-
zött megrendezte az érettségire felké-
szítõ táborát. E mellett 2013. október
19-én a fél éves idõtartamú hétvégi
elõkészítõ tanfolyamunk is elindult. 

Külön örömünkre szolgál, hogy
õszi táborunkba, valamint az elõkészí-
tõ kurzusra ilyen népes hallgatóság
még sosem jelentkezett. Anagy számú
jelentkezés oka egyrészt a tábor egyre
növekvõ népszerûsége, másrész az,
hogy csapatunk sikeresen pályázott a
Nemzeti Tehetségért Program kereté-
ben kiírt pályázatokra. 

A nyertes pályázat révén lehetõvé
vált, hogy a pécsi és Pécs környéki, ki-
emelkedõen tehetséges, az orvosi-, fogorvosi és gyógyszerészi
hivatás iránt érdeklõdõ, középiskolás diákokat is bevonjunk
programjainkba. Amentorprogramban részt vevõ 28 középisko-
lás diák kiválasztásában a középiskolák vezetõi és szaktanárai
voltak segítségünkre. A diákok a pécsi Leõwey Klára Gimnázi-
umból, a Ciszterci Rendi Nagy Lajos Gimnáziumából, a Kodály
Zoltán Gimnáziumból, a PTE, Deák Ferenc Gyakorlógimnázi-
umból és a Janus Pannonius Gimnáziumból érkeztek. 

Programjainkon karunk hallgatói, PhD-hallgatói és végzett
orvosai oktatnak. Oktatóink az idei tanévben: Gál Petra,
Gilitsch Annamária, Hanna Dániel, Jüngling Adél, dr. Kardos
Dániel, Kupó Péter, Maróti Péter, Papp Máté, dr. Sarlós Donát
Péter, Varga Péter.  

Az oktatóink szakmai fejlõdése érdekében a Tehetségért
Mozgalom fennállásának történetében elõször szakmai, kom-
munikációs készségfejlesztõ tréninget szervezetünk számukra,
melynek megvalósítására novemberben került sor Füzi Virág
tréner vezetésével.

S hogy mi vár még ránk az idei évben? A középiskolás diá-
kok igényeit figyelembe véve idén elõször szervezünk kémiai és
fizikai kísérletek kurzusát, melynek célja, hogy az emelt szintû
érettségi vizsgán számon kért kísérleteket, számítási feladattípu-
sokat a középiskolás diákok gyakorolhassák. Ezen programja-
ink 2014. március 21-23 között kerülnek lebonyolításra, majd
2014. április 17-22 között rendezzük a tavaszi intenzív elõkészí-
tõ tábor. 

S hogy mi történt az õszi táborban? Amintegy 60 középisko-
lás péntek délután, október 25-én érkezett az Orvoskarra, majd a
regisztrációt követõen a kari Hallgatói Önkormányzat elnöké-
nek, Maróti Péternek köszöntõ elõadását hallgathatták meg. Az
este ismerkedéssel telt: azonos létszámú csapatok alakultak,
majd drámajátékokon keresztül, másfél óra alatt egyre inkább
összekovácsolódott a társaság. 

Az oktatás másnap reggel kezdõdött biológia, kémia és fizi-
ka tárgyakból. A szemináriumok során az elõzõ estén alakult
csapatokból csoportok lettek, így valósult meg a csoportokra
bontás. 

A szombati négyszer másfél óra kimerítõ munka közben az
ebédszünet rövid felfrissítést jelentett; az utolsó óra után pedig
közösen látogattunk el a Zsolnay Negyedben mûködõ, méltán
híres Planetáriumba. A rendkívül közvetlen hangvételû elõadás
közepette sok új, érdekes információval lettünk gazdagabb Nap-
rendszerünkrõl, a csillagászat történelmérõl, rövidtávú és
hosszútávú jövõjérõl. 

A második tanítási nap is az elsõhöz hasonlóan telt. Az órák
után a társaság izgatottan várta a TM-táborok során hagyomány-
nyá vált Városismereti Vetélkedõt, mely a közösségépítés és a
kellemes hangulat teremtése mellett a nem pécsi diákok helyis-
meretét is kibõvíteni igyekszik. Az elsõ estén alakult csapatok a
város különbözõ, nevezetes tereirõl indultak, majd játékos, krea-
tivitást és lexikális tudást igénylõ feladatok megoldása során ál-
lomásról állomásra növelték pontszámukat. 

Az utolsó napi oktatás közben a diákság nagy örömére ismét
meghallgathattunk egy planetáriumi elõadást; majd délután ün-
nepélyes záró elõadás, értékelés és oklevélátadás következett, itt
került kihirdetésre a csapatverseny eredménye is. Az értékelésen
felszólalt dr. Biró Gábor, a TM-tábor elnöke is.

ATM-tábor szükségességét, sikerességét mi sem bizonyítja
jobban, mint a jelentkezõk egyre nagyobb érdeklõdése, növekvõ
létszáma.

A tábor oktató munkájának, eseményeinek, programjainak
összegzéseként álljon itt két vélemény a jelenlevõ középiskolá-
soktól:

„Nagyon jó volt! Tavasszal is jövök! Sok kérdésemre vá-
laszt kaptam, nagyon örülök, hogy megismerhettelek Titeket!
Kár, hogy csak 4 napos, lehetne 4 hetes is…”

„Nagyon jól éreztük magunkat, köszönöm szépen! Alig vá-
rom, hogy felvegyenek, és ide járhassak közétek! Õszintén re-
mélem, még találkozunk.”

Mi is õszintén reméljük, hogy szeptemberben sok ismerõs
arcot köszönthetünk karunkon!

Duga Zsófia – PR referens
Kupó Péter – oktató, TM-tábor hallgatói titkár

Érettségire felkészítõ táborok az Orvoskaron
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A baleset kiváltotta koponyasérülés kezelése rendkívül nagy ki-
hívásnak számít, és nagy különbséget mutat az egyes országok
között.

Az antwerpeni és cambridgei-i egyetemek feladata, hogy az
Európai Bizottság által a 7-es keretprogram keretében
(„European Union’s Seventh Framework Programme for
Research and Development”) egy olyan kutatási programot ko-
ordináljon, amely az Európai Bizottság mellett az Egyesült Álla-
mok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (National Insitutes of
Health), illetve a Kanadai Egészségkutatási Ügynökség
(Canadian Institute of Health Research) által egyidejûleg folyta-
tott nemzetközi tanulmányokkal koordináltan zajlik.

A koponyasérülést „csöndes járványként” jellemzik, utalva
arra, hogy a fejlett országokban minden évben, minden kétszáza-
dik ember koponyasérülést szenved. A gyermekekben és fiatal
felnõttekben a koponyasérülés az elsõ számú halálok és hosszú
távú társadalmi és gazdasági következményei beláthatatlanok. A
koponyasérültek ellátására, kezelésére számos eddigi kutatási
program is figyelmet fordított, ezek azonban olyan elszórt kez-
deményezések voltak, amelyek összességében nem vezettek a
sérültek életkilátásainak érdemi javulásához.

A hét évre tervezett nemzetközi kutatási együttmûködési
program, a CENTER-TBI („Collaborative European Neuro-
Trauma Effectiveness Research”) célja, hogy ötezer európai be-
teg adatait és kórlefolyását tanulmányozza olyan korszerû mód-
szerekkel, mint az MR-leképzés legmodernebb válfajai, a bioló-
giai és genetikai minták széleskörû elemzése. 

A betegség ilyen nagyszámú eset bevonásával történõ jobb
megismerése az elõfeltétele egyrészt a kórállapot korszerû osztá-
lyozásának, másrészt pedig annak, hogy megfelelõ gyógyító el-

járásokat alkalmazhassunk a betegség különbözõ altípusaiban,
válfajaiban. 

Október 11-én és 12-én Antwerpenben, Európából, Ameriká-
ból, Ausztráliából, és Kínából, e terület és a kutatási program
nyolcvan vezetõje találkozott. 

A projektben konzorciumi partnerként a Pécsi Tudomány-
egyetem Idegsebészeti Klinika képviseletében dr. Büki András
egyetemi tanár, a Biomarker Munkacsoport egyik vezetõ tagja
vesz részt, aki a Nemzetközi Tudástranszfer Munkacsoportban is
meghatározó szerepet fog betölteni. A projekt 2013. október 1-
jén kezdõdött, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika
tekintetében a kutatásra megközelítõleg 2.2 millió EUR összeg
fordítható.

2013. október 11-én Antwerpenben került sort arra a sajtótájé-
koztatóra, amelyen az Erasmus Egyetem részérõl Ewout
Steyerberg professzor, epidemiológus, a turkui egyetem részérõl
Olli Tenovuo neurológus, a Monash Egyetem részérõl, Ausztráliá-
ból Russell Gruen professzor, a Pécsi Tudományegyetem Idegse-
bészeti Klinikáról Büki András professzor, a Karolinska Egyetem-
rõl Sean Hill doktor, a Neuroinformatikai Csoport tudományos
igazgatója, valamint a Sanghaji Jiaotong Egyetemrõl Guoyi Gao
professzor vettek részt. A sajtótájékoztatót Andrew Maas, az UZA
Antwerpeni Egyetem idegsebészetének vezetõ professzora és
prof. David Menon, a cambridge-i egyetem aneszteziológiai inté-
zetének igazgatója vezették.

A sajtótájékoztató témája az Európai Bizottság által finanszí-
rozott nagy európai, több centrumot érintõ tanulmány elindítása
volt, amely egyedülálló módon fedi le Európát, és célja a kopo-
nyasérülés kezelésének javítása.

Prof. Büki András, Sebészeti Klinika

Új kutatások támogatása a koponyasérülés kezelésének javítására
a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján

Beszámoló a Magyar Urológusok Társaságának
2013. évi kongresszusáról

O
któber 24-26-ig Egerben került megrendezésre a  Magyar Urológusok Társaságának (MUT) éves kongresszusa, melyen
klinikánkról a társaság vezetõségének tagjaként részt vettek prof. Farkas László, dr. Szántó Árpád, dr. Fábos Zoltán és dr.
Pusztai Csaba, valamint a társaság hivatalos folyóirata, a Magyar Urológia fõszerkesztõjeként dr. Villányi Kinga. Rajtuk

kívül  részt vett még dr. Bányai Dániel, dr. Horváth Bálint és dr. Molnár Ágnes. Munkatársaink számos prezentációval képviselték
klinikánkat. Prof. Farkas László a vesedaganat sebészi kezelésének aktuális  kérdéseirõl  tartott  felkért  elõadást. Dr. Pytel Ákos „A
pT1G3 hólyagdaganatok kezelési lehetõségei hazánkban”, valamint „A hyperaktív hólyagszindróma, sürgõsségi inkontinencia
invazív kezelési leheteõsége (botulinum toxin, sacralis neuromoduláció)” címmel szintén  felkért elõadásokat tartott. Dr. Szántó Ár-
pád „Urogynecologiai fistulák optimális kezelése, mikor operáljunk” címû felkért elõadása mellett további két  elõadást tartott
„Tesztoszteron a szexuális  medicinában” és „BPH kezelés perspektívái – evidenciák a gyakorlat mögött” címmel. Dr Fábos Zoltán
„Valóban alulfinanszírozott-e az urológia” címmel adott elõ. Dr. Bányai Dániel „Az elsõ kilencven laparoszkópos pyelon plasztika
tapasztalatai klinikánkon” címû poszterét  mutatta be. Mindezek mellett prof. Farkas László, dr. Pusztai Csaba, dr. Szántó Árpád és
dr. Pytel Ákos üléselnöki feladatokat is elláttak.

Dr. Jávorházy András
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Kutatói-oktatói-klinikai pályázat
A pályázat beadásának határideje: 2014. január 16. csütörtök 12.00 óra

A PTE ÁOK dékánja és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet fiatal oktatók részére rövid külföldi tanul-
mányútra a 2014-es évben.

A pályázat célja
A kar fiatal oktatói számára lehetõség biztosítása arra, hogy rövid idõ (7-14 nap) alatt a munkájukhoz szükséges új kutatási
módszert, új mûtéti technikát, diagnosztikai eljárást sajátítsanak el valamely európai intézetben, klinikán.

A pályázat feltételei: 

� 30-45 év közötti életkor
� Klinikusoknál szakvizsga megléte
� Elméleti intézetben PhD-fokozat
� Megfelelõ szintû nyelvismeret 

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

� Szakmai önéletrajz
� Nyelvismeret igazolása
� Szakvizsga bizonyítvány illetve elméleti intézet esetén doktori oklevél (PhD) másolata
� Munkaterv (a tanulmányút céljának/várható hasznának megjelölésével)
� Intézetvezetõ támogató nyilatkozata
� Fogadó nyilatkozat partner egyetemtõl/intézettõl
� A tanulmányút költségterve (szállás, utazás) 

A pályázat elbírálása 
A beadott pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság fogja elbírálni, melynek tagjai: kutatási, oktatási és klinikai dékán-
helyettesek, NKB elnöke, NKB titkára és az NKB oktatói referense. 
Egy intézetbõl/klinikáról max. 2 fõ támogatható az adott pályázat során!

Pályázat elbírálásának kritériumai
A beadott munkaterv alapján azok a pályázatok élveznek elõnyt, melyek megvalósításával karunk oktatói és kutatói a kint
szerzett ismereteiket felhasználva itthoni munkájukban várhatóan jelentõs elõrelépést tudnak elérni. Az elõzõ évben már
utazott pályázók ebben az évben nem pályázhatnak. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

� ha a pályázó még nem utazott ezzel az ösztöndíjjal
� a fogadó egyetemtõl szállást/hozzájárulást kap a pályázó 
� ha elõzetesen közös szakmai kapcsolat van a fogadó féllel 
� 2 hetes tanulmányutak

Pályázati összeg felhasználása
Maximálisan adható támogatás 400 000 Ft, utólagos elszámolás alapján, a költségek fedezésére elõleg biztosított. 

Támogatott költségek:
� Utazási költség elszámolása repülõjegy vagy vonatjegy alapján, saját gépjármû használat esetén, km alapján
� Szállásköltség számla alapján
� Napidíj nem számolható el

Pályázat beadási helye és további információ:
Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
Tomózer Anett irodavezetõ 
PTE ÁOK, Szigeti u. 12. I. emelet 
Tel.: 72/536-358
Email: nkb@aok.pte.hu
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„A magyarországi fogorvosképzés módszertani és tartalmi modernizációja korszerû hosz-
szanti digitális tananyagfejlesztéssel három nyelven” címû, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0095
sz. projekt végrehajtása során megvalósított feladatok.
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2012. március 1-tõl megkezdte az „A magyarországi fogorvosképzés módszer-
tani és tartalmi modernizációja korszerû hosszanti digitális tananyagfejlesztéssel három nyelven” nevezetû projekt végrehajtását.

Konzorciumi partnerünk a Semmelweis Egyetem (prof. Hemann Péter és prof. Varga Gábor szakmai vezetõk), valamint a Dialóg Campus
Kiadó (dr. Bázing Zsuzsanna igazgató). 

Projektvezetõ: Dr. Nagy Ákos intézetvezetõ, egyetemi docens 
Pénzügyi vezetõ: Áronffy-Varga Péter
Projekt menedzser: Konkoly-Tegéné Keresztesi Bettina

A projekt célkitûzéseinek megvalósításához pénzbeli támogatást az Európai Szociális Alap, valamint a hazai társfinanszírozás biztosítja. Az
elnyert és a 24 hónap alatt megvalósuló pályázatban a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Fogorvos Szak által 74 ma-
gyar, 74 angol és 74 német, valamint a Semmelweis Egyetem által pedig 45 magyar, 45 angol és 45 német (összesen 119 magyar, 119 an-
gol és 119 német) a fogorvosképzésben résztvevõk számára elérhetõ átfogó tananyag kerül megírásra az elméleti oktatástól a klinikumig.
A komplett elkészült háromnyelvû tananyag teljes tartalma a tankönyvtár weboldalon lesz elérhetõ.  

A projekt célja, hogy a digitális tananyagok és tartalmak fejlesztésével elõsegítse a magyar, azon belül is a pécsi és budapesti fogorvoskép-
zés korszerûsítését. További cél, hogy  hozzájáruljon a magas képzési színvonal megtartásához, a korszerû ismeretek és készségek átadásá-
hoz, illetve olyan széles látókörû fogorvos végzettségû kutatókat neveljen ki, akik kutatásaik révén hozzá tudjanak járulni a tudományág
fejlõdéséhez, a regionális, illetve nemzetgazdaság gyarapodásához. Egyfajta vezérfonal lesz, ami a legelsõ perctõl az államvizsgáig terjedõ
idõszakban elõre-hátra tekintést biztosít a hallgatók számára. Segít az összefüggések megértésében, a „teljes egész” átlátásának igényét ala-
kítja ki a jövõ szakemberében.

A fejlesztési tevékenység szakterületei:
1. Fogorvosi anatómia
2. Orális biológia és preventívfogászat
3. Orális radiológia
4. Gyerekfogászat, fogszabályozás
5. Megtartó fogászat
6. Szájsebészet
7. Fogpótlástan

Aprojekt fontos eleme az ún. Képzõk képzése modul. Aprojekt
ezen részében kerül sor a tananyagfejlesztõk és z oktatók képzé-
sére. A képzõk képzése nyitórendezvényére 2012. november
10-én került sor, mely folyamatosan a projekt végéig lehetõsé-
get teremt a képzõk szakmai tapasztalatainak bõvítésére.

A Képzõk képzése bemutatása.
Pszichológia, oktatásmódszertan a tananyagfejlesztõk
képzésében

Dr. Pais Ella Regina, PTE PMMIK dékánhelyettes,
tanszékvezetõ

Dr. Bagdy Emõke, Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár

Szakmaspecifikus képzés, multimédiás tartalmak alkalmazása
Kittkáné Bódi Katalin, OTCS csoportvezetõ, oktatásszervezõ
Czulák Szilvia, OTCS – informatikus mérnök

Szerzõi Jogi képzés
Dr. Kiefer Éva, PTE ÁOK Pályázati és Innovációs Iroda, irodavezetõ

Smylist® Professional mosolytervezõ szoftver használata
Dr. Csillag Mária, Smylist Kft. ügyvezetõ igazgató

A felkért elõadóknak tisztelettel köszönjük, hogy szakmai tapasztalatuk átadásával hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához.

Konkoly-Tegéné Keresztesi Bettina

Dr. Csillag Mária elõadása
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Az elsõ magyar karácsonyfa állítás leírása 1842.

Az elsõ magyar karácsonyfa állítás részletes leírása a Pesten
élõ, vagyonos köznemesi eredetû Szekrényessy család nevé-
hez kötõdik. 1842. december 24-én, Pest belvárosában lévõ

elegáns házuk szalonjában felállított karácsonyfa részletes leírása
alapján tudhatjuk, hogyan is nézett ki az általunk ismert elsõ magyar
karácsonyfa. A Krisztusfa, – ahogy  naplójában nevezi – személyek-
hez kötõdött, azaz a család tagok saját fát kaptak. Díszítését tekintve a
gyertyák mellett aranyozott diók,cukortekercsek ( õse, mit a napló
szövege arrébb bonbonnak nevez) és narancsok függtek rajta, melyet
a leírás szerint a „Kisjézus” hozott. Részletes idézete a következõ:
„Nekiestem a két karácsonyfának (ti. Szekrényessy Józsefné) és azo-
kat bonbon és gyertyácskákkal ékítém,  két narancsot is kötvén. Köz-
ben gróf Niczkyné is jött, de lehetlen vala õt elfogadnom, mert külön-
ben nem készültem volna el. Vacsora után a leány bevivé a fát az ajtó
elébe s ezt aztán becsukva távozott. Hallván ezt, kérém Józsimat fe-
küdne le, úgyis kissé bágyadt és álmos, s e mellett késõ is lévén még.
Egyedül hagyám menni, s midõn az ajtót kinyitá, majd visszapattant.
Befuték. Ugyan mi ez? Mivel mondád, hogy még soha kaptál Krisz-
tusfát, s mivel jó gyerek vagy: íme jutalmul egy! Kiváncsian nézdelé a
fát: S mi ez? Aranyozott diók. S tán a cukortekercseket sem ösmered?
– kérdém nevetve. Most az asztalon lévõ tárgyakat nézé: S mi ez? Fi-
nom, hat vászonzsebkendõk, hogyha náthája van el ne rontsa szép kis
orrát! Itt meg egy pár hímzett papucs, itt meg hat pár harisnya reggel
hozzá, hogy meg ne hûtse magát! Majd bizony, én még harisnyát
húzkálok! Ó, maga lusta. Itt meg csizmakapca, eddig hét pár, többet
nem készítheték el, de a többi öt párt is nemsokára kapod. Nevetett s
félig álmosan tréfált ki, végre az inasnak csengetett, félvén, hogy a
gyertyák meggyújtják a fát. Midõn ez belép: Was ist denn das? (Mi
ez?) – kérdé. Ein Chrisbaum! (Karácsonyfa). Ja, aber wer hat ihn denn
herein gebracht? (Igen, de ki hozta ide?) Das Christkind! (a Kisjézus!)
– felelé mosolyogva a legény. Geh! (Ugyan, menjen!) – mondá von-
tatva s gúnyosan Józsim. Az inas kioltá az ebédlõben, Józsim a papu-
csokat mindjárt az ágyához raká, az inas pedig a többieket eltevé.”

(Kacérkodni fogok vele. Slachta Etelka soproni úrileány naplója
1842-1843. IV. kötet. 100-101. p. p. Gyõr, 2007.)

Forrás: Wikipédia

Pellérdi betlehemezés
Baranya megye

Elõadták a Pellérdi ÁMK tanulói 2002 és 2008 között négy alkalom-
mal a Nemzetközi Betlehemes Találkozón. Ácsné Vér Márta a cso-
port vezetõje küldte be e somogyi játékszöveget.

Játéktörténet

A karácsonyt megelõzõ hétvégén pásztor- és angyalruhába öltö-
zött gyerekek járnak házról házra, köszöntik a családokat. Tréfás jele-
nettel emlékeztetnek a Megváltó születésnapjának közeledtére. Ré-
gen csak fiúk jártak, õk játszották  az angyalszerepeket is. Ma már lá-
nyok öltöznek fehér ruhába, hátukon kartonból arany, vagy ezüst vi-
rágfüzérrel díszített szárny, fejükön ugyanezen anyagból készített

„glória”. A pásztorok kifordított bundabekecsben, bundás sapkában
vannak, kezükben furkós vagy láncos bot. Egyikük közülük az öreg, õ
szakállat is visel, kócból vagy vattából. Ma már „betlehemet” nem
mindig visznek. A családokkal elõre megbeszélik a köszöntés idõ-
pontját.

Forgatókönyv
Az angyalok csengetnek az ajtóban vagy a kapuban.
PÁSZTOR: Be szabad-e vinni becsületes hajlékukba a betlehemi

kis Jézuskát?
HÁZIGAZDA: Csak tessék!
PÁSZTOR: Szerencsés jó estét a gazdának és családjának! Gaz-

duram, gyorsan frissen takarítsd ki házadat, és fehér abrosszal terítsd
meg asztalodat, mert hamarosan fehér szakállú pásztorok lepik meg
házadat. 

(kiszól) Gyere be, pásztor pajtás!
PÁSZTOR: Másodjára jöttem, be is köszöntöttem, ennek a szép

háznak tájékára jöttem. Icipici boksa, feküdj már a sorba! Hallom su-
hogását, zörög már az ajtó. Gyere be te vén öregapó, mert odakint
megfagyó’!

ÖREG PÁSZTOR: Hüppödt tüdõs, karikós jó estét kívánok, sze-
relmetes fiaim! Én már látom kegyelmeteket, hogy jó mulatságban
vagytok. 

Esztek, isztok, vendégeskedtek, de errõl a vén, szegény elhagyott
öreg apósotokról el is feledkeztetek. Hát nem tudjátok, hogy tél az idõ,
fázik a tüdõ, járnak a farkasok, azok a vén labancok, akik a nyájunkat
mind széjjelzavarják?! Hát ti, szerelmetes fiaim, megvagytok-e?

PÁSZTOR: Meg-meg apó! Iszunk-eszünk, ami van.
ÖREG PÁSZTOR: Haj, pajtás! Az én tokaji vörösboromnak pár-

ja nincs, ami nincs. Atorkomat nem marja, mert nincs. 
(közben egy üres gyógyszeres üveget mutogat) De most már ked-

ves fiaim, egy fertály kilencre jár, feküdjünk fel a vetett ágyra! 
Lefekszenek a földre, horkolnak is közben.
ANGYALOK: (énekelnek)
„Mennybõl az angyal...” 
Pásztorok, hol vagytok?
Talán mind alusztok?
Gyorsan, frissen keljetek,
Jézus elõtt legyetek!

Tisztelt Olvasók!

„Hol a boldogság mostanában? /Barátságos meleg szobában.” Kívánom, hogy a régi karácsonyfa állítás és a betlehemezés leírása,
a 130 éve született Babits Mihály verse,  valamint könyvtáros kollégám és barátom – dr. Hernádi László Mihály – örökérvényûen
szép gondolatai töltsék el Önöket is derûs békességgel, az advent örömével! Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!

Kiss Tamás könyvtáros

Betlehem, Vértessomló fõterén
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Ma született a kis Jézus,
Vígan örvendezzetek. 
PÁSZTOR: Hallod-e pajtás? Szól az angyal, megszületett a kis

Jézus Júda Betlehemben. Mit álmodtál pajtás?
PÁSZTOR: Hát, én nagyon szépet álmodtam. A házigazda egy

penészes húszezrest ragasztott a homlokomra. Hát te pajtás, mit ál-
modtál?

PÁSZTOR: Én is nagyon szépet. Aházigazda olyan hosszú kol-
bászt ajándékozott, hogy az egyik végét én rágtam, a másikat a görc-
sönyi kutyák. Hát te pajtás, mit álmodtál? 

Minden kérdésnél föltérdel egy, s csiklandozva, veregetve ébreszt-
geti a társát.

PÁSZTOR: Én is álmodtam egy jót, hogy a házigazda hatalmas
sunkát akasztott a vállamra. Hát, keltsük fel a papát, hát az, mit álmo-
dott, õ az öregebb! Papa, papa... (keltegetik, de nehezen ébred)

ÖREG PÁSZTOR: Hát emeljetek fel, fiaim. 
(felsegítik, nyögdécselnek...)
Látjátok, én már öreg vagyok, nem tudok olyan gyorsan felugra-

ni, mint ahogy ti. Á, a régi öregek nem szoktak ilyen bolondságokat
álmodni. Én álmomban láttam egy kis pókot, az akkora volt, mint egy
magyarbors. Mikor evvel az icike-picike furkós-botommal megvág-
tam, (mutatja)az ijedtében elém tett három szabad királyi várost.

De nem ám, mint Pécs, vagy Pest, vagy London. Á, hanem, mint
Gyód, Keszû, Aranyosgadány!  Ezek az én szabad királyi városaim.
De nem az, kedves gyermekeim, hanem higgyünk az angyalban, egy-
ben az Istenben. Vigyünk a kisdednek ajándékot! Én viszek egy bá-
rányt, elevent.

PÁSZTOR: Én egy karika sajtot.
PÁSZTOR: Én egy darab vajat.

PÁSZTOR: Én viszem a ringyes-rongyos ingecskémet.
Mind: Kelj fel, juhász bátya/Fénylik az istálló! 
Angyal jelentette/Menjünk Betlehembe
Ttaláljuk õt a szent helybe.
Bárcsak elõbb felébredtem volna
Kis Jézuskát megláthattam volna
Éjjel gyütt meg a fülembe az angyal szólása
Hogy a kis Jézus született, barmok jászolába.
Odamenjünk, legyen bátorságunk
Mielõbb a kis Jézust meglássuk.
Gyere pajtás, te is el, te is leszel társunk. 
Vigyázz addig a nyájunkra
Az öreg bojtárra! 
Alle-alleluja! 
Hidegen süt a nap/nem nyílik a virág
Nem dúdol a madár.
Éljenek, éljenek,
Sok számos éveket,
Lakatot, kulcsot a ládára,
Egypár forintot az énekesek számára!
Megkínálják õket, megköszönik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen!
Boldog karácsonyt kívánunk a házigazdának és kedves családjának!
Ének: „Pásztorok keljünk fel...”
Ének: “Akis Jézus aranyalma...”
Elvonulnak.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

Karácsonyi gondolatok
Szerzõ: Hernádi László Mihály

Mindig jólesik, de advent idején különösen szívmelengetõ bizsergést okoz felidézni régmúlt karácsonyok emlékét. Amikor még
csillogó szemmel vártuk a csodát, gyermeki, tiszta lélekkel készültünk Jézus születése napjára. Elvarázsolt bennünket a felnõttek
kegyes csalása, s hittel hittük, hogy a karácsonyfát és az ajándékot személyesen a Jézuska hozta nekünk. Ez az érzés égig érõ mag-
asságba emelt minket, határtalan boldogság volt önfeledten lebegni. Aztán késõbb csak megtudtuk, hogy nem ennyire közvetlen a
kapcsolat, de az otthon melege újabb és újabb tartalommal gazdagította az ünnepet. Szinte csoda történt, amikor cseperedvén,
kamaszodván tudatosult bennünk; mennyivel jobb adni, mint kapni. Amikor szeretetünk jelképe, kis ajándékunk örömöt sugároz
vissza ránk mások arcáról – megsokszorozva saját örömünket is.

1857-ben egy édesanya hirtelen halálos beteg lett, és a tanyára sietõ orvos csak azonnali mûtéttel menthette volna meg az életét.
De sötét este volt már, s az egy szem mécses gyér világa mellett gondolni sem lehetett az operációra. Szomorúan tanakodtak a fel-
nõttek, mert tudták mindannyian, hogy e nélkül a beteg menthetetlen, és számára már nem lesz másnap. Az édesanyját rajongva
szeretõ és érte aggódó tíz éves kisfiú rémülten hallgatta, hogy milyen apró dolgokon is múlhat az élet, s hogy késõ lesz már a hol-
nap reggeli fény. Villámként cikáztak a gondolatai, majd a tehetetlen felnõtteket is félrelökve rohant be az édesanyja szobájába,
ágya mellé tolta az asztalt, rátette a pislákoló mécsest, és az összes föllelhetõ gyertyát is meggyújtotta a mécs körül. Majd a házból
sebtében összeszedett tükrökkel nappali világosságot varázsolt édesanyja köré – megsokszorozva az egymással találkozó nyalábok
fényerejét. Így tette lehetõvé, hogy megmenthessék, akit mindenkinél jobban szeretett. A kisfiút késõbb Edison néven ismerte meg
a világ, és tiszteli ma is.

Nekünk is vannak belsõ tükreink. Csodákra képesek. Vigyázzunk rájuk féltõn, hogy a másokra vetített szeretetünket minél
tovább tudják többszörözni. Mert nem akkor maradunk teljesen egyedül, amikor már senkitõl sem kapunk ajándékot, hanem akkor,
amikor már nincs kinek adnunk.

Mondom nektek: furcsa dolog a szeretet. Egyetlen a világon, amelyet ha minél többet szórunk, sugárzunk másokra, annál több
lesz önmagunknak is. Így lehetünk szegényen krõzusok, hiányában pedig dúsgazdagon is koldusszegények.

Vigyük hát szívünkben magunkkal a karácsonyfadíszek kis Edison-tükreit, hogy emberi gyarlóságainkat szüntelenül ritkítva, a
tükrök egyre erõsebben sugározhassanak. Így lesz újra élõ kapcsolatunk azzal, akinek a születésnapját immár két évezred távlatából
is évente várjuk, és azokkal a szeretteinkkel is, akik már közvetlenül mellette ünnepelnek. Azon legyünk, hogy karácsonyi gondo-
lataink egyre több szürke hétköznapot is beragyoghassanak!

Pécs, 1995 karácsonyán
Forrás: http://hetedhethatar.hu
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Babits Mihály:

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ür szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 

Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyult… 

Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kirõl zengjük, hogy megszületett! 

Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. 

E bben a szemeszterben (2013 õszén)
POTE Fotóklub és Vizuális Mûhely
néven klub alakult. Ezzel a régi (POTE)

egyetemi hagyományokkal összhangban igyeke-
zünk az ÁOK-n új fotós hagyományokat teremte-
ni.

Ez a felbuzdulás kettõs feladatot igyekezik
betölteni. Egyfelõl a kezdõ fotósok elsõ lépéseit
segíteni, az alapok megismertetésével és fotózási
lehetõségek biztosításával (pl. kirándulás, tábor
stb. során), majd a ténykedés közös értékelésével.
Másfelõl a haladó fotós kategóriába tartozók is-
mereteinek gyarapítása, képlátásmódjának kiszé-
lesítése, részükre is fórum biztosítása, bemutatko-
zás lehetõsége, és jótékony célzatú megmérette-
tés a közösség, a tagság elõtt.Amik elhangzanak
a klubfoglalkozásokon, mint követendõ cél, fõleg
a nagyközönség számára mondanivalóval rendel-
kezõ fotósokat célozza meg, nem a családi él-
ménykép fotózás irányelvei, viszont minden fo-
tós jól tud belõle profitálni, mert az alapok jórészt átfedésben van-
nak minden fotózási kategóriában (ha az alaptörekvésünk igényes
fotók készítése, és mért ne lenne az...). Az otthoni dokumentáció-
ban is jó bizonyos alapelveket követni, betartani, mert a minõség
javulása nem csak nekünk okoz sikerélményt, hanem mindenki
örömére szolgál aki a képeket látja. Vonatkozó tudásalapunkat bõ-
vítve, kis igyekezettel, könnyen sikerülhet hozzáállásunk, látás-
módunk kiegészítése révén a pályázatok igényszínvonalára jutni!
A POTE fotóklub egyik célkitûzése, hogy idõrõl idõre megmutas-
suk tevékenységünk eredményeit egymásnak, egyetemünknek,
országnak, világnak és a jól végzett munka gyümölcse gazdagít-
hassa sikerélményeink sorát, mert az élet igazi öröme ebben van...

Csatlakozhat hozzánk minden egészségügyben dolgozó,
POTE nyugdíjas, ÁOK hallgató, rövid szándéknyilatkozat kitölté-
sével, ingyenesen. Szeretettel várunk:

Rodler Miklós (irányadó szervezõ)
Horváth Katalin (ÁOK HÖK Kulturális Bizottság, elnök)
A mindenki számára nyitott WEB oldalunk jó tájékozódási

pont, címe:
https://www.facebook.com/pages/POTE/Fot%C3%B3klub-
%C3%A9s-Vizu%C3%A1lis-M%C5%B1hely/523652477713541

Bodolyabér. (Barthó Loránd)

POTE Fotóklub és Vizuális Mûhely
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Az Anatómiai Intézetbõl
� Jüngling Adél TDK-hallgató Eötvös
Loránd Hallgatói Ösztöndíjban és Horváth
Gábor Apáczai Csere János Doktoran-
duszi Ösztöndíjban részesült a Nemzeti
Kíválóság Program keretében.
� 2013. szeptember 27-én negyedik alka-
lommal került megrendezésre a PTE-
MTA „Lendület” PACAP-munkacsoport
szervezésében a „Természetesen anyatej-
jel…” címû rendezvény az „Anyatej világ-
napja” és a „Szoptatás világhete” alkalmá-
ból. A találkozón Tamás Andrea és
Csanaky Katalin tartottak elõadást a mun-
kacsoport anyatejes vizsgálatokkal kap-
csolatos legújabb eredményeirõl és kö-
szöntötték a kutatásban önkéntesen részt
vevõ kismamákat és gyermekeiket.
� Intézetünk vendége volt dr. Felszeghy
Szabolcs, a Debreceni Egyetem Anatómi-
ai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézetének
munkatársa, aki szeptember 30-án elõ-
adást tartott a fogfejlõdéssel kapcsolatos
legújabb kutatásairól „The cutting edge.
The mouse incisor as a model for analysis
different signal transduction pathways”
címmel.
� A Pécsi Tudományegyetem rektora Te-
hetségköveti Megbízásban részesítette
Jüngling Adél TDK-hallgatót.
� Intézetünk TDK- és PhD-hallgatói részt
vettek a „10th János Szentágothai
Transdisciplinary Conference and Student
Competition” címû konferencián (2014.
november 4-5.), ahol Nagy Dániel
„Examination of the protective effects of
PACAP in streptozotocin-induced rat dia-
betic nephropathy” címû elõadásával elsõ
helyezést ért el, és Jüngling Adél „Effects
of endogenous PACAP in a mouse model
of Parkinson’s disease” címû prezentáció-
jával outstanding lecture at the Medical
and Natural Sciences címet nyerte el.
Jüngling Adél és László Eszter „Tooth
developmental differences between wild
type and PACAP-deficient mice” és
„Effect of exogenous PACAP on ischae-
mia-reperfusion induced kidney injury in
female rats” címmel poszterprezentációkat
is tartott.
� A Pécsi Akadémiai Bizottság a fiatal
kutatóknak a kiváló tudományos teljesít-
ményéért alapított díját 2013 évben dr.
Kiss Péter nyerte el.
� Horváth Gábor és Fülöp Balázs PhD-
hallgatók részt vettek a „45th Annual
Scientific Meeting of the Hungarian

Medical Association of America” konfe-

rencián Sarasotában (2013. október 27-
november 1.), ahol két tudományos elõ-
adást tartottak.
� Intézetünk TDK-hallgatói közül Nagy
Dániel dékáni pályamunkája kiemelt elsõ
díjat nyert, Kovács László pedig második
díjat kapott.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

Gasztroenterológia Csoport

� 2013. szeptember 27-én Kecskeméten
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság XIII. Gyógynövény Konferenciáján
Pár Alajos felkért referátumot tartott „A
szilimarin hatásossága a klinikai vizsgála-
tok tükrében” címmel.
� 2013. október 5-én Pár Alajos három
poszterrel vett részt Londonban a „Liver
Diseases in 2013” c. Falk szimpóziumon:
Pár A et al: „IL28B CC  and IL10R-1087
GG genotypes are protective for HCV1
infection in an East-Central Eropean
country”; Pár G, Berki T, Pálinkás L és
mtsai: „IL28B CC genotype is associated
with increased Th1 type cytokine produc-
tion in chronic HCV1 infection”; Pár G. et
al: „Liver stiffness measurement predicts
the presence of large oesophageal varices
in patients with cirrhosis”.
� 2013. október 6-án Pár Gabriella elõ-
adást tartott Berlinben a „21st United
European Gastroenterology Week
(UEWG)” nemzetközi kongresszuson Pár
G. et al: „Increased baseline proinflamma-
tory cytokine production in chronic hepa-
titis C patients with rapid virological
response to peginterferon plus ribarivin”
címmel. Az elõadás absztraktja elnyerte a
fiatal kutatók egyik díját, majd a kongresz-
szust követõen Pár Gabriella az UEGW
szervezõbizottságától felkérést kapott a
soron következõ UEGW meetingen ülés-
elnöki feladat betöltésére. Bemutatott
poszter: Pár G. et al: „Increased cytotoxic
potential of CD160 receptor positive natu-
ral immune cells in chronic HCV infec-
tion.”
� 2013. október 17-én Pécsett Pár Alajos
és Pár Gabriella poszterrekkel vett részt a
Magyar Immunológiai Társaság 42. Ván-
dorgyûlésén: Pár A. et al: „Il28B CC geno-
type: predictor of response to interferon in
HCV infection and it is associated with
increased cytokine production of activated
peripheral blood monocytes and lympho-
cytes”; Pár G. et al: „Increased cytokine
production in chonic HCV infection.” Pár

Gabriella poszterabsztraktja elnyerte a fia-
tal klinikus kutatók egyik Biomedica-díját.

Kardiovaszkuláris munkacsoport

� 2013. november 21-23-án rendezték
meg a Pécsi Angiológiai Napok címû ren-
dezvényt, a Magyar Angiológiai és Érse-
bészeti Társaság, valamint a Magyar
Cardiovascularis és Intervenciós Radioló-
giai Társaság közös kongresszusát, mely-
nek a Zsolnay Kulturális Negyed adott ott-
hont. Klinikánkról dr. Biró Katalin, dr.
Késmárky Gábor, dr. Koltai Katalin, dr.
Papp Judit és dr. Sándor Barbara vett
részt. Sándor Barbara „Perifériás érbeteg-
ségben használt gyógyszerek hatása a
hemoreológiai paraméterekre – in vitro
vizsgálat” és Késmárky Gábor „A kritikus
végtag ischaemia gyógyszeres kezelésé-
nek lehetõségei és nehézségei” címmel
elõadást, Papp Judit „Hemoreológiai té-
nyezõk és kóros fehérjék szerepe
Raynaud-jelenségben” címmel poszter-
prezentációt tartott; dr. Késmárky Gábor
üléselnöki teendõket is ellátott. A kong-
resszuson bejelentették, hogy a – korábban
csak minõsítõ vizsgaként létezõ – Belgyó-
gyászati angiológia a belgyógyászatra rá-
épített szakvizsgává vált.

A Hetényi Géza” endokrinológiai és
anyagcsere osztály
� A Pannon Endokrin Club Hétvége ke-
retében, október 11-12. között, Sümegen
Mezõsi Emese „Neuroendokrin daganatok
– up to date”, Bajnok László „Obes bete-
gek gyógyszeres kezelési lehetõségei – mi
maradt?” címmel tartott referátumot, Rucz
Károly fõorvos pedig egy különlegesen
nehéz esetet ismertetett.
� Bajnok László a 3. Fehérvári Athero-
sclerosis Találkozón, október 4-én, „Mit
mond(anak) az európai ajánlás(ok) címû, a
Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás
Társaság XI. Kongresszusán, október 24-
én, Budapesten pedig „Mitõl lesz metabo-
likus az adipositas?” címû elõadásokat tar-
totta.

ABiofizikai Intézetbõl

� Huber Tamás, a Biofizikai Intézet mun-
katársa elnyerte a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-
1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illet-
ve kutatói személyi támogatást biztosító

INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
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rendszer kidolgozása és mûködtetése kon-
vergencia program” címû kiemelt projekt
keretében meghirdetett Jedlik Ányos Dok-
torjelölti Ösztöndíjat. A nyertes pályázat
címe: A szarkomerikus filamentumrend-
szerek összeszervezõdéséért felelõs me-
chanizmusok vizsgálata.

Az Orvosi Biológiai Intézetbõl

� Dr. Galgóczi Szilvia a Campus Hunga-
ry ösztöndíjjal 3 hónapos szakmai gyakor-
latot töltött 2013. június 1-tõl 2013. au-
gusztus 31-ig Belgiumban. A feszültség-
függõ Kv csatornák szerkezetének és mû-
ködésének vizsgálatában vett részt a
University of Antwerp, Department of
Biomedical Sciences, Laboratory for
Molecular Biophysics, Physiology and
Pharmacology kutatócsoportjában.
� Dr. Balogh András a Campus Hungary
Oktatói Hosszú Tanulmányút ösztöndíjá-
val dolgozott a Max Delbrück Centrum –
Charité, Berlin, Experimental Clinical
Research Center, Hypertension-caused
End-Organ Damage kutatócsoportnál,
2013. június 1-tõl 2013. augusztus 31-ig.
� Dr. Galgóczi Szilvia részt vett a „Time.
How nature sets the clock” címû, bécsi
PhD-szimpóziumon, 2013. november 7-8-
án.

ACsaládorvostani Intézet és
Hospice-Palliatív Tanszékrõl

� 2013. október 18-20-án Siklóson került
megrendezésre a Baranya Megyei Házior-
vosok XXIV. Fóruma, amelyen intézetünk
részérõl a következõ elõadások hangzottak
el: Heim Szilvia és mtsai: A háziorvosok
attitûdje az Alzheimer-kór diagnosztikája
és menedzselése kapcsán; Radványi Ildi-
kó: Palliatív ellátási igényû betegek felis-
merése a háziorvosi gyakorlatban; Csikós
Ágnes: Alternatív beviteli módok súlyos
állapotú betegeknél – infúziós pumpa az
alapellátásban; Szabó Andrea és mtsa:
Suicid intención átesett beteg követése a
praxisban; Ferk Dóra és mtsa: Családor-
vosok szerepe a kardiológiai betegek gon-
dozásában.
� 2013. szeptember 27-28-án Magyarher-
telenden került megrendezésre az V.
EURACT Oktató Családorvosképzõ Kur-
zus, melynek során huszonnégy újonnan
kinevezett családorvos oktató oktatástech-
nikai tréningjére került sor intézetünk ok-
tatói, valamint a budapesti, debreceni és
szegedi egyetemek Családorvostani Inté-
zeteibõl meghívott oktatók közremûködé-
sével.
� 2013. október 18-19-én intézetünk, va-

lamint az Agnus_Med Kft. szervezésében
került megrendezésre a „Good Clinical
Practice – A helyes klinikai gyakorlat
irányelvei ANNO 2013” címû képzés. A
nagy sikerû program közel 60 résztvevõ
jelenlétével zajlott. 
� A 2013. szeptember 5-7-e között Pé-
csett megrendezett „1st European
Conference on Tackling Health Inequa-
lities through Human Resource Capacity
Building in Europe” elnevezésû konferen-
cián intézetünk részérõl a következõ elõ-
adások hangzottak el: Ildikó Tóth et al:
The communication skills of Hungarian
and German medical students int the first
year differences and similarities; Szilvia
Heim et al: Development of complex
health care in Ormánság.
� 2013. szeptember 20-21-én Debrecen-
ben került megrendezésre a „XIII. Alzhei-
mer-kór Konferencia és a Magyar Neuro-
pathológiai Társaság 2013. évi Kongresz-
szusa”, amelyen intézetünk részérõl a kö-
vetkezõ elõadás hangzott el: Heim Szilvia
és mtsai: A háziorvosok attitûdje az
Alzheimer-kór diagnosztikája és mene-
dzselése kapcsán.
� 2013. október 4-én került megrendezés-
re intézetünk szervezésében a II. Hospice-
Palliatív Szimpózium „A palliatív ellátás
hazai és nemzetközi helyzete” címmel. A
szakmai rendezvény a palliatív ellátás eti-
kai kérdéseit helyezte a fókuszba. A szak-
terület neves hazai képviselõi mellett az
esemény meghívott elõadója volt Jamie
Hayden Von Roenn onkológus professzor
(Alexandria, USA). 

AFarmakognóziai Tanszékrõl

� Papp Nóra 2013. október 25-én
„Gyógynövények hagyományos felhasz-
nálása napjainkban” címmel elõadást tar-
tott Pécsett, a Várostörténeti Múzeumban
megtartott „Táj, természet, hagyományok,
mai gyakorlat” címû elõadói ülésen.
� Ugyanõ 2013. október 30-án részt vett
a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi
Orvoslás Szakosztálya elõadói ülésén Bu-
dapesten, a Néprajzi Múzeumban. A ren-
dezvényen tanszékünk részérõl a követke-
zõ elõadás hangzott el: Frendl Kata és
mtsa: „Szemelvények az Úz-völgye és
Gyimes-völgye népi orvoslásából; gyûjtés
Grynaeus Tamással”.
� Dr. Horváth Györgyi 2013. november
4-9. között Erasmus oktatói ösztöndíj kere-
tében 1 hetet töltött a Marosvásárhelyi Or-
vos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem
Farmakognózia és Fitoterápia Tanszékén.
� Dr. Papp Nóra és Patay Éva PhD-hall-

gató elõadással szerepeltek a Magyar Bio-
lógiai Társaság Pécsi Csoportja 2013. II.
félévi 258. szakülésén, november 7-én. Az
elhangzott elõadások: Papp Nóra:
Homoródszentpéter és Homoródszentpál
népi orvoslása napjainkban; Patay Éva és
mtsai: Coffea fajok fenoloidjainak vizsgá-
lata HPLC-vel.
� Molnár Péter „Karotinoidok szerepe
daganatos és szembetegségek megelõzésé-
ben” címmel elõadást tartott a „Természe-
tes eredetû hatóanyagok a modern orvos-
lásban” címû, Budapesten (2013. novem-
ber 6-7.) rendezett országos konferencián. 
� 2013. november 13-17. között vendé-
günk volt Prof. dr. George Britton
(University of Liverpool, School of
Biological Sciences), a karotinoid-kutatás
nemzetközi hírû szaktekintélye. Britton
professzor elõadást tartott a „Gyógysze-
résztudományok Fóruma” címû rendez-
vénysorozat november 14-i elõadói ülé-
sén. 

AFül-orr-gégészeti és 
Fej-nyaksebészeti Klinikáról

� Dr. Gerlinger Imre 2013. szeptember
11-14. között részt vett a Genfben megren-
dezett „Nyálmirigy endoscopia” címû kur-
zuson. A kurzuson Európa vezetõ szakem-
berei tartottak bemutató mûtéteket és
cadaver gyakorlatokat a nyálmirigy beteg-
ségek minimál invazív gyógyításáról.
� Klinikánk kollektívája „Nehezen kezel-
hetõ fül-orr-gégészeti tünetek a háziorvosi
gyakorlatban” címmel tartott kreditpontos
elõadássorozatot családorvosoknak 2013.
szeptember 20-án, a klinika elõadótermé-
ben. Az alábbi elõadások hangzottak el:
„Fülzúgás” (Gerlinger Imre); „Dyspha-
gia” (Lujber László); „Szájüregi gyanús
elváltozások” (Szanyi István); „Szédülés”
(Németh Adrienne); „Nyálmirigy duzzana-
tok” (Járai Tamás); „Fülfájdalom” (Ré-
vész Péter); „Gombócérzés, garati vála-
dékcsorgás” (Burián András); „Orrdugu-
lás, az orrcseppek helyes alkalmazása”
(Piski Zalán).
� Szeptember 2-27. között 4 hetes tanfo-
lyamot tartottunk szakorvosjelöltek szá-
mára. A tanfolyamon a fül-orr-gége szak-
ma vezetõ hazai képviselõi mellett elõadá-
sokat tartott: Lujber László („A külsõfül és
külsõ hallójárat anatómiája, élettana és be-
tegségei”, „A középfül funkcionális anató-
miája”, „A közép- és belsõfül congenitalis
anomáliái”, „Oropharyngealis dyspha-
gia”); Bauer Miklós („A belsõfül és belsõ
hallójárat anatómiája és mûködése”, „A
Fülkürt mûködése, anatómiája, funkciója
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és a kapcsolódó betegségek”, „Otitis
media suppurativa chronica”); Tóth Eszter
(„A nervus facialis anatómiája, élettana,
diagnosztikája és sebészete”); Gerlinger
Imre („Középfülgyulladások fajtái”, „Otitis
media suppuratíva acuta”, „Otosclerosis,
stapes sebészet”, „Tinnitus, szédüléssel já-
ró kórképek”, „Chronicus rhinosinusitis,
speciális gyulladások”, „A hallás rehabili-
tációja II – BAHA, VSB, cochlearis
implantatio”); Pytel József („Tympano-
plastica, mastoidectomia, radikális fülmû-
tét”, „Szubjektív hallásvizsgálatok”, „Ob-
jektív hallásvizsgálatok”, „Közép- és bel-
sõfül trauma”, „FESS”, „A pajzsmirigy
anatómiája, élettana”, „Pajzsmirigy beteg-
ségek kivizsgálásának menete”, „Pajzsmi-
rigy kóros folyamatok és kezelések”); Né-
meth Adrienne („A vestibularis rendszer
vizsgálata”); Vóna Ida („Allergiás rhini-
tis”); Járai Tamás („Orr- és melléküreg tu-
morok, mûtétek”); Szanyi István („Az orr
nem daganatos betegségei”, „A szájüreg
és a mesopharynx fontosabb kórképei”,
„A gége anatómiája és élettana”); Móricz
Péter („Abeszéd, légzés, szaglás és nyelés
rehabilitációja”). Az egyhónapos tanfo-
lyam során nyolc alkalommal egész napos
mûtéti bemutatókra került sor a szakor-
vosjelöltek számára.
� Dr. Gerlinger Imre 2013. október 24-
25-én részt vett a Brüsszelben megrende-
zett, az Európában cochleáris implantációt
végzõ sebészek számára szervezett szak-
mai továbbképzõ tanácskozáson.
� Járai Tamás „Reconstructive options
in the treatment of head and neck tumors”
címmel angol nyelven elõadást tartott a
2013. szeptember 27-28. között Budapes-
ten megrendezett „VI. International Fo-
rum on Plastic Surgery” rendezvényen.
� Dr. Burián András 2013. október 7-10.
között a tübingeni Fül-, Orr-, Gégészeti és
Fej-, Nyaksebészeti Klinika fülsebészeti
kurzusán vett részt, melyet a tübingeni fül-
sebészet 125. évfordulója alkalmából ren-
deztek meg.
� Dr. Németh Adrienne és Tóth Alíz 2013.
október 10-11. között Kecskeméten részt
vett a PHONAK által rendezett tovább-
képzésen. Részletes tájékoztatást kaptak a
legújabb hallókészülékekrõl, amelyeket ki
is próbálhattak illetve programozásukat
gyakorolhatták. 
� 2013. október 3-5-ig Visegrádon került
megrendezésre a Magyar Fül- Orr- Gége-
orvosok Gyermekfülészeti Szekciójának
XX. Jubileumi Ülése. Klinikánkról az
alábbi referátumok és elõadások hangoz-
tak el: Gerlinger Imre: „Cochleáris imp-
lantáció – honnan indultunk, merre tar-
tunk?”, „A fülkürt endoszkópos bal-

lonkatéteres dilatációja”, „A diffúzió sú-
lyozott MR vizsgálat jelentõsége az otitis
media suppurativa chronica cholesteato-
matosa diagnosztikájában”; Lujber Lász-
ló: „A szurditás etiológiája – cochleáris
implantáció”; Németh Adrienne: „Belsõ
fül fejlõdési rendellenességben szenvedõk
cochleáris implantációja”; Pytel József:
„Az újszülöttkori hallásszûrés jelenlegi ál-
lása”; Bocskai Tímea: „Kisgyermekek
hallásvizsgálata ketamin-szedációban”;
Somogyvári Krisztina: „Gyermekkori rá-
diófrekvenciás tonsillotomiával szerzett
tapasztalataink a PTE KK Fül-, Orr-, Gé-
gészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikán”.

AGyermekgyógyászati Klinikáról

� Dr. Hollódy Katalin a „European
Paediatric Neurology Society” Brüsszel-
ben 2013. szeptember 25-28. között meg-
rendezett konferenciáján nemzetközi kol-
laborációban felmért antiepileptikum mel-
lékhatás vizsgálatairól számolt be.
� A Magyar Gyermekorvosok Társasága
és a Magyar Diabetes Társaság Gyermek-
diabetes Szekciójának XXX. tudományos
ülése került megrendezésre 2013. október
3-5. között a balatonfüredi Hotel Mariná-
ban. Elhangzott elõadás: Szommer Aliz és
mtsai: Változnak-e a diabetes ketoacidosis
jellemzõi a diabetes mellitus manifesztáci-
ójakor? Esetbemutatás: Kozári Adrienne
és mtsai: Diabetes mellitus és papilláris
pajzsmirigy-carcinoma. Üléselnökök: Sol-
tész Gyula és Kozári Adrienne voltak.
� A 2013. október 3-6. között megrende-
zett Soproni UH Napokon Mohay Gabri-
ella a „Gyermekradiológiai Szekcióban
Typhylitisek gyermekonkológiai betege-
ink között” címmel tartott referátumot.
Társszerzõ : Vojcek Ágnes. 
� A Szentlõrinci Eszterházy Egészség-
központ Õszi Továbbképzésén Péterfia
Csaba elõadást tartott 2013. 10. 7-én „A
légúti gondozás gyakorlata” címmel.
� 2013. október 11-12. között a budapes-
ti Nemzetközi Kontinencia Társaság to-
vábbképzõ konferenciája és a Magyar
Kontinencia Társaság IV. Kongresszusán
részt vett Juhász Zsolt és Oberritter Zsolt.
Juhász Zsolt a „Gyermekkori organikus
vizeletinkontinenciák kezelése”, majd a
„Funkcionális eredetû gyermekkori
vizeletinkontinenciák” címmel, míg
Oberritter Zsolt a „Gyermekkori szék-
letinkontinenciák kezelése” címmel tartott
elõadást.
� 2013. október 11-12. között tartották a
XX. Gyermektraumatológiai Vándorgyû-
lést Cserkeszõlõn. Elõadások: Farkas
András „Alkalmas-e a fixateurn externe a

medence stabilizálására csecsemõ- és kis-
dedkorban?”; Józsa Gergõ és mtsa: „Egy-
idejû bilateralis avulziós tuberositas tibiae
törés ellátása gyermekkorban”. A kong-
resszuson Hajdu Rita is részt vett. Farkas
András a vándorgyûlés keretében
Lumnitzer Sándor emlékéremben ré-
szesült, mely a Traumatológus Társaság
legmagasabb adható kitüntetése. 
� 2013. október 13-16. között Berlinben
rendezték a 4th World Congress of
Pediatric Surgery-t. Résztvevõje Farkas
András, Józsa Gergõ volt.
� Molnár Dénes felkért elõadást tartott
„Európai vizsgálatok érdekes eredmé-
nyei” címmel a Magyar Obezitológiai és
Mozgásterápiás Társaság XI. Kongresszu-
sán az Aesculap Akadémián, Budapesten,
2013. október 24-én.
� Az MGyT és MTT Gyermektüdõgyó-
gyász Szekciójának tudományos ülé-
sét Nyíregyházán tartották, 2013. 11. 7-9.
között „Quriosus seu quommunis” cím-
mel. Résztvevõk: dr. Péterfia Csaba, dr.
Pócsai Noémi, dr. Adonyi Mária voltak.
� Dr. Hollódy Katalin 2013. november 9-
én felkért elõadást tartott „A kora gyer-
mekkori intervenció intézeti gyakorlatá-
ban észlelt tapasztalatok és megoldási ja-
vaslatok” címmel az Értelmi Sérülteket
Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Ala-
pítványok Országos szövetsége (ÉTA) ál-
tal megrendezett fórumon, Budapesten.
� November 13-15-ig Liverpoolban tar-
tották a brit elhízástudományi társaság és
az ECOG (European Childhood Obesity
Group) közös konferenciáját, amelyen
Molnár Dénes felkért elõadást tartott
„Highlights of European projects on child-
hood obesity” címmel. Dr. Erhardt Éva
szekcióelnöki teendõket látott el, megbe-
széléseket vezetett munkacsoportokban és
megválasztották az ECOG új vezetõségé-
be tudományos tanácsadónak. Horváth
Petra PhD-hallgató, „Phenotypical cha-
racteristics of diabetes mellitus in
Hungarian children” címmel poszter pre-
zentációt tartott (szerzõk: Horváth Petra és
mtsai).
� AMagyar Reumatológusok Egyesülete
Dél-Dunántúli Régió Szekciója tudomá-
nyos ülésének a PTE Elméleti Tömb adott
helyet november 14-én, ahol Mosdósi
Bernadett: A juvenilis chronicus arthri-
tisek diagnosztikája és terápiája napjaink-
ban, Sólyom Alexander: Autoinflam-
matorikus szindrómák diagnosztikája és
terápiája címmel tartott elõadást.
� Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár részt
vett az ESPGHAN (European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition) Committee on Nutrition bi-



zottságának soros ülésén Münchenben,
2013. november 15-16-án. 
� 2013. november 22-én ünnepi szimpó-
ziumot rendeztek az erfurti gyermeksebé-
szet 40 éves fennállása alkalmából, me-
lyen dr. Vajda Péter vett részt.
� 2013. november 23-án a Semmelweis
Egyetem I. sz. Gyermekklinika által szer-
vezett, félévente megrendezésre kerülõ
gyermekradiológiai kazuisztikán a követ-
kezõ eseteket mutattunk be klinikánk
anyagából: Cholnoky P. és mtsai: Miért
nem eszik a baba? (Egy ritka hasi tumor);
Mohay K. és mtsa: Infarctus pneumonia
kamasz lányban (kvízként került bemuta-
tásra), valamint Diabetes mellitus és papil-
laris carcinoma. 
� Továbbképzõ elõadás zajlott Szegeden,
2013. 11. 23-án, Gyermekkori immunoló-
giai és reumatológiai betegségek címmel.
Elõadást tartott Nyul Zoltán, a „Primer
immundeficienciák, Immunglobulin keze-
lés gyermekkorban” címmel, Mosdósi
Bernadett a „Szisztémás autoimmun és re-
umatológiai betegségekrõl, Biológiai terá-
pia gyermekkorban” címmel és a subling-
ualis immunterápiáról, valamint Sólyom
Alexander a „Periódikus láz szindrómák”
és a „Tárolási betegségek csont és ízületi
manifesztációi” témában. Fenti elõadások
a Zalaegerszegen 2013. 11. 29-én megren-
dezett továbbképzésen ugyancsak elhan-
goztak.
� A 2013/II. õszi gyermekgyógyász to-
vábbképzést november 28-án Szekszárdon
rendezték, melynek elõadói és témái:
Adonyi Mária: Gyermekkori asthma
bronchiale 2013; Péterfia Csaba:
„Extrapulmonális kórképek légúti tünetek-
kel” és Mosdósi Bernadett: „Humorális
immundeficienciák” voltak.
� Dr. Hollódy Katalin a Magyar Gyer-
mekneurológiai Társaság elnöke, az Euró-
pai Gyermekneurológiai Társasághoz be-
nyújtott pályázatával megnyerte a 2015-
17. között évente megrendezésre kerülõ,
„Education and Training Course for
Young Neuropaediatricians” Magyaror-
szágon történõ szervezésének jogát. 

AMagatartástudományi Intézetbõl

� A 2013. október 4-6. között, Balatonfü-
reden megrendezésre került DUGGG
Deutsch-Ungarisches Forschungstreffen
nemzetközi konferencia keretében, Faubl
Nóra meghívott elõadóként, „Interkultu-
relle Herausforderungen in der Medizin”
címmel elõadást mutatott be.
� 2013. Október 13-16-án Firenzében ke-
rült sor a már tizedik alkalommal megren-
dezett International Congress on Coronary

Artery Disease (ICCAD) konferenciára,
ahol a „The Relation of Fatigue Related
Psychological Factors to Ergometric
Values of Patients with Cardiovascular
Disease” címû posztert mutatta be Nagy
Alexandra PhD-hallgató. A megnyitón a
konferencia elnöke, prof. Basil Lewis ki-
fejtette, hogy egy meglehetõsen izgalmas
idõszak részesei vagyunk mind az innová-
ció, mind a kutatás terén, amelyet jól tük-
rözött a konferencia sokrétû elõadásanya-
ga is. A regeneratív medicina és molekulá-
ris szignalizáció témáin kívül helyt kaptak
az egyre szélesebb körben elterjedõ inter-
venciós terápiák, melyek által csökkenthe-
tõvé válnak az invazív beavatkozások a
páciensek jóllétére való tekintettel. A pre-
venció területén új gyógyszeres eljáráso-
kat mutattak be, elsõsorban a diabetes és
lipidháztartás kezelésére vonatkozóan. 

ANukleáris Medicina Intézetbõl

� Az EANM 26. Kongresszusán, Lyon-
ban, 2012. 10. 19-23. között Zámbó Kata-
lin és Schmidt Erzsébet a „Quantitative
Evaluation of the Somatostatin Receptor
SPECT/CT Studies” címû poszterrel vet-
tek részt.

APatológiai Intézetbõl

� 2013. szeptember 26-28. között rendez-
ték meg Siófokon a 71. Pathologus Kong-
resszust, melyen az intézet több munkatár-
sa is aktívan szerepelt. Hegedûs Ivett (szer-
zõtársak: Kelemen Dezsõ, Tornóczki Ta-
más, Borka Katalin, Tiszlavicz László) „A
pancreas intraductalis neoplasiáinak diffe-
renciál diagnosztikájáról egy eset kap-
csán” címmel, Juhász Edina és mtsa
„KRAS és EGFR génmutációk vizsgálatá-
nak szerepe a személyre szabott orvoslás-
ban” címmel, majd Fincsur András és
mtsai „Renocellularis carcinoma ductus
choledochusba adott metastasisa” címmel
tartott elõadást. Ugyanitt dr. Tornóczki Ta-
más a Colorectalis Daganatok patológiája
plenáris ülésen, valamint dr. Pajor László
a bejelentett elõadások szekcióban ülésel-
nöki teendõket látott el. 2013. szeptember
26-án a Magyar Pathologusok Társasága
közgyûlése dr. Tornóczki Tamást vezetõsé-
gi taggá választotta.

Az Orvosi Genetikai Intézetbõl

� Melegh Béla részt vett a 2013-as évi
„10th Balkan Congress of Human
Genetics 2nd Alpe Adria Meeting on
Human Genetics” és a részeként megren-
dezett “11th Golden Helix Pharmacoge-

nomics Day” konferenciákon (Bled, 2013.
október 10-12), ahol „Genetics and phar-
macogenomics of Romani people” cím-
mel elõadást tartott. 
� Melegh Béla részt vett a 2013-as évi
„American Society of Human Genetics
63rd Annual Meeting” konferencián (Bos-
ton, 2013. október 22-26), ahol
„Investigation of functional variants of
eight SNPs in lipid level modifier genes in
healthy Roma and Hungarian population”
címmel poszter beszámolót tartott; találko-
zott David Reich professzorral (Harvard
Medical School, Department of Genetics),
akivel további kollaboráció részleteit be-
szélték meg (2013. október 24.). Konzul-
táció történt a Columbia University
College of Physicians and Surgeons,
Department of Pathology and Cell Bio-
logy (New York) professzorával, dr. Nagy
Lajos Péterrel (2013. október 31.).
� 2013. október 25-én a RIROSZ (Ritka
és Veleszületett Rendellenességgel élõk
Országos Szövetsége) által Budapesten
megrendezett II. Ritka Betegségekre vo-
natkozó Euroterv konferencián az Orvosi
Genetikai Intézetet dr. Komlósi Katalin
képviselte szekcióelnöki funkciót betöltve.
Az egynapos program azt a célt tûzte ki
maga elé, hogy az EUCERD által elfoga-
dott indikátorok mentén értékelje a hazai
ritka betegség helyzetet és további javasla-
tokkal javítsa a már elkészült, de az Unió
felé még nem továbbított Nemzeti Tervet.
A konferencián a ritka betegségekkel kap-
csolatos Nemzeti Terv koordinátora, dr.
Kosztolányi György professzor bemutatta
azt a hosszú folyamatot, mely végül a
Nemzeti Terv elkészüléséhez vezetett. Óri-
ási elõrelépés, hogy megszületett a Ritka
Betegségek Nemzeti Tervének anyagi fe-
dezetérõl szóló kormányzati határozat, de
csak remélni tudjuk, hogy ezáltal valóban
biztosítani fogják e súlyosan, halmozottan
hátrányos helyzetû betegcsoportok komp-
lex, minõségi ellátását.
� Dr. Czakó Márta a Madridban tartott
„ISCN Educational Day” címû tovább-
képzésen a 30 európai résztvevõ közül
egyedüli magyarként vett részt (2013. no-
vember 11.). A továbbképzés célja a mole-
kuláris és hagyományos citogenetikában
leletközléskor használt nómenklatúra új
irányelveinek megismerése, amit a részt-
vevõk a továbbképzõ nap délutánján tar-
tott tréning keretében elsajátítottak. 

ASebészeti Klinikáról

� A magyar Sebkezelõ Társaság XVI .
Kongresszusán (Budapest 2013. 10. 17-
18.) tartott elõadást a habkötszerek alkal-
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mazásáról Tóth Marianna intézetvezetõ
fõnõvér, illetve a nagyméretû septicus se-
bek kezelésére alkalmazott modern sebke-
zelési eljárásokról Ferencz Sándor.
� A magyar ILCO szövetség 30 éves ju-
bileumi konferenciáján és közgyûlésén
(Dombóvár 2013. 10. 4-6.) tartott elõadást
Vereczkei András a rectum tumorok kor-
szerû ellátásáról és Tóth Marianna a
stomaviselõk ellátásáról és gondozásáról a
PTE KK Sebészeti Klinikán.
� Tóth Marianna a Körmendi Kórház
Krónikus ellátó egység dolgozóinak to-
vábbképzésén tartott elõadást 2013. 11.
18-án. A továbbképzés témája: Szemlélet-
váltás a krónikus sebek ellátásában intelli-
gens kötszerek alkalmazásával.
� A Romániai Magyar Orvosok és
Gyógyszerészek Egyesületének (RMO-
GYE) meghívására dr. Horváth Örs Péter
4x4 órás elõadást tartott Marosvásárhelyen
november 12. és 16. között magyar orvos-
tanhallgatóknak és rezidenseknek.
� Dr. Kelemen Dezsõ professzor novem-
berben 1 hetes látogatást tett az Európai
Pancreas Centrumban a németországi
Heidelberg Sebészeti Klinikáján.
� A Magyar Sebész Társaság Sebészeti
Endoszkópos Szekciójának XV. Kong-
resszusán (2013. október 10–12., Herceg-
halom) a „Video-asszisztált thoracoscopos
lobektómia program elindítása, kezdeti ta-
pasztalataink” címmel Szántó Zalán,
„Video-asszisztált thoracoscopia szerepe
tüdõrezekciót követõ empyema diagnózi-
sában és terapiájában” címmel Jakab
László, „Mélyen infiltráló endometriosis
miatt végzett laparoscopos mûtétekrõl”
címmel Orbán Lajos, „Klinikánkon vég-
zett laparoszkópos appendectomiák elem-
zése 655 eset kapcsán” címmel Papp And-
rás tartott elõadást. „Ahazai laparoszkópia
fejlõdése, a kezdetektõl napjainkig “ címû
kerekasztalban felkért hozzászóló volt dr.
Horváth Örs Péter professzor és dr. Illényi
László. Az Onkológia szekció üléselnöke
dr. Horváth Örs Péter professzor volt.
� A Magyar Sebész Társaság Coloproc-
tológiai Szekció 2013. évi Kongresszusán
(2013. nov. 7-9.) elõadást tartott Baracs
József „Laparoscopos rectum resectiok
endometriosisban” címmel. Plenáris ülé-
sen Vereczkei András az intestinalis trak-
tust érintõ endometriosis mûtéti kezelésé-
rõl beszélt.
� 2013. nov. 21-23. között Hajdúszo-
boszlón tartotta XV. Kongresszusát a Ma-
gyar Transzplantációs Társaság. A kong-
resszuson elõadást tartott László Eszter, a
PTE Anatómiai Intézet PhD-hallgatója,
Varga Ádám, a PTE KK Sebészeti Klinika

PhD-hallgatója valamint Viola Mária, a
Sebészeti Klinika transzplantációs koordi-
nátora. A Magyar Transzplantációs Társa-
ság közgyûlése dr. Kalmár Nagy Károlyt a
társaság elnökévé választotta.
� 2013. szeptember 27-28. között Buda-
pesten zajlott a Magyar Plasztikai Helyre-
állító és Esztétikai Sebész Társaság Kong-
resszusa, ahol Pavlovics Gábor elõadást
tartott „Internal mammary artery as recipi-
ent vessel in reconstructive microsurgery”
címmel.

ASzívgyógyászati Klinikáról

� Faludi Réka 2013. augusztus 31. és
szeptember 4. között részt vett az ESC
kongresszusán Amsterdamban és posztert
mutatott be „Five-year follow-up of left
ventricular diastolic dysfunction in sys-
temic sclerosis patients: determinants of
mortality and disease progression” cím-
mel. Ugyanõ 2013. szeptember 13-án a
Kardiológiai Képalkotó Konferencián
(Kaposvári Egyetem) a Pulmonális artéri-
ás hipertenzió blokkban felkért elõadást
tartott „A PAH diagnózisa”címmel; 2013.
szeptember 18-án a Nemzeti Rehabilitáci-
ós és Szociális Hivatal akkreditált tovább-
képzõ tanfolyama keretében (Budapest)
felkért elõadást tartott orvosszakértõk szá-
mára „Szívtranszplantáció, pulmonális
hipertónia” címmel; 2013. szeptember 20-
án a Magyar Kardiológus Társaság és a
Magyar Gyermekorvosok Társasága
Gyermekkardiológiai Szekciójának Gya-
korlati Továbbképzõ Tanfolyamán (Pécs)
felkért elõadást tartott a „Szöveti Doppler
echokardiográfia” címmel; 2013. szep-
tember 27-28-án részt vett a Magyar Kar-
diológusok Társasága és a Magyar Tüdõ-
gyógyász Társaság Kardiopulmonális
Munkacsoportjának tudományos ülésén
(Mórahalom), ahol felkért elõadást tartott
a „Bal kamrai eredetû pulmonális hipertó-
nia kezelése” címmel. Az ülés során zajlott
a Kardiopulmonális Munkacsoport veze-
tõségének választása, mely során Faludi
Rékát a munkacsoport vezetõségének tag-
jává választották a következõ ciklusra.
� 2013. 10. 3-5. között részt vett a Ma-
gyar Kardiológus Társaság Echokardio-
gráfiás Munkacsoportja és az European
Association of Cardiovascular Imaging ál-
tal Budapesten szervezett nemzetközi
Teaching Course-on, ahol felkért elõadást
mutatott be „Mitral stenosis, quantifica-
tion. Selection for balloon dilatation” cím-
mel; 2013. 10. 17-19. között a Pannon
Kardiológiai Napok (Pécs) keretében ülés-
elnök volt a Noninvazív kardiológiai diag-
nosztika szekcióban és felkért elõadásokat

tartott „Újdonságok a szívelégtelenség
gyógyszeres kezelésében. ASzívelégtelen-
ség Szakambulancia felépítése és mûködé-
se” ill. „A bal kamrai diasztolés funkció. A
diasztolés diszfunkció kialakulása, kezelé-
se” címmel.
� Simor Tamás üléselnöki feladatot látott
el az MKT Aritmia és Pacemaker Munka-
csoport IX. kongresszusán, a Kamrai rit-
muszavarok ablációja szekcióban, vala-
mint elõadásokat tartott: Képalkotók sze-
repe kamrai tachycardia ablációjában;
EACVI Teaching Course Valvular Heart
Disease; When to choose MRI címmel.
Ugyanõ a Soproni Ultrahang Napokon
üléselnök volt a Radiológia–Kardiológia
szekcióban és MRI technikák az infarktus
akut szakaszában címmel elõadást tartott.

ASzülészeti és 
Nõgyógyászati Klinikáról 

� A 2013. október 4-5-ig tartó Magyar
Perinatológiai Társaság XII. Kongresszu-
sán (Miskolc) a Perinatológiai Társaság dr.
Bódis József professzort a Kiszel-Büki
emlékéremmel tüntette ki. Ugyanezen a
kongresszuson klinikánkról elhangzott
elõadások: Funke Simone: „Perinatális és
korai gyermekkori tünetek kongenitális
glikozilációs defektusban (CDG)”; Tolnai
Marina: „Infantilis haemangioma és
retinopathia prematurorum: közös pato-
mechanizmus?” A kongresszuson dr. Ertl
Tibor, dr. Funke Simone, Tolnai Marina és
dr. Fekete Zsuzsanna vettek részt.

Az Urológiai Klinikáról

� A Szentágothai Kutatóközpontban
2013. augusztus 27-31. között lebonyolí-
tott „The 11th International Symposium
on VIP, PACAP and Related Peptides”
rendezvényen klinikánkról Jávorházy
András és mtsa: „Examination of PACAP-
like immunoreactivity in different patho-
logical clinical samples” címû poszterrel
szerepelt. 
� 2013. október 11-12-én  került megren-
dezésre Visegrádon a Pfizer Onkológiai
Symposium (PFS), melyen klinikánkról
dr. Villányi  Kinga fõorvos és dr. Beöthe
Tamás adjunktus vett részt. A rendezvény
fõ témája a metasztatikus vesedaganatok
korszerû kezelése volt. 
� A Baranya Megyei Háziorvos Napok
(Siklós 2013. október 18-20.) keretében
Beöthe Tamás, klinikánk  adjunktusa
Inkontinens betegek rehabilitációja cím-
mel felkért elõadást tartott.
� A Magyar Sebész Társaság Sebészeti
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Endoszkópos Szekció XV. Kongresszusán
(Herceghalom 2013. 10. 10-12.) klini-
kánkról részt vett dr. Pusztai Csaba, dr.
Jávorházy András és dr.  Bányai Dániel.
Pusztai Csaba „Laparoszkópos parciális
nephrectomia: az optimális módszer kis-
méretû vesedaganatok megoldására” és
„Urológiai laparoszkópos beavatkozások
során fellépõ szövõdmények ellátása”,
Jávorházy András: „Laparoszkópos urete-
rocutaneostomia”; Bányai Dániel: „Lapa-
roszkópos nephropexia – módszer és ered-
mények” és „Urétert és/vagy hólyagot
infiltráló endometriózis laparoszkópos ke-
zelési lehetõségei” címmel tartott  elõ-
adást. Akongresszus szervezõje, dr. Wéber

György professzor a záró bankett során
Pusztai Csaba számárá átnyújtott ajándék-
kal köszönte meg klinikánk kiemelkedõ
részvételét. Laparoszkópos munkacsopor-

tunk tevékenységével kapcsolatban több
tengerentúli vendég megtisztelõ elismeré-
sét fejezte ki.

AKlinikai Központból

� Dr. Decsi Tamás fõigazgató képviselte az egyetemet a 1st Central and Eastern
European Regional Meeting of the Association of Academic Health Centers
International rendezvényen, Budapesten, 2013. november 7-én.
� Dr. Endrei Dóra PhD, a Klinikai Központ általános fõigazgató-helyettese a Semmel-
weis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar “egészségügyi menedzser mesterképzési
szakon” mesterfokozatot és egészségügyi menedzser szakképzettséget szerzett.
� Dr. Decsi Tamás fõigazgató részt vett az Egyetemi Klinikák Szövetsége elnökségi
ülésén, Budapesten, 2013. november 21-én.

Dr. Halmágyi Miklós 1952-ben Budapesten érettségizett, az ál-
talános orvosi tanulmányait a Ruprecht-Karls Tudományegye-
temen Heidelbergben végezte és a diploma szerezése után a
gyakorló orvosi tevékenység mellett kezdettõl aktív részt vál-
lalt a kutatómunkában. Heidelbergben, majd Mainzban, a
Johannes Gutenberg Tudományegyetemen 1968-tól anesztezi-
ológus szakorvosként és egyetemi oktatóként dolgozott.

Késõbb az aneszteziológiai intézet professzoraként magas
szakmai igényességgel fejlesztette a betegellátás színvonalát,
és irányította az intézetben folyó tudományos munkát. A
mainzi egyetem klinikai orvosigazgatójaként számos, a klini-
kai munkát jelentõsen javító döntéseket hozott. Az egyetemi
tanácsban évekig aktívan tevékenykedett. Éleslátása és tapasz-
talata alapján hozott stratégiai döntéseivel és tanácsaival segí-
tette az egyetem hosszú távú sikerét a betegellátás valamint a
tudományos és gazdasági területeken. 

Különös figyelmet fordított a hallgatói és oktatói csere-
program kidolgozására és irányítására. A nyitott, mûvelt gon-
dolkodást, a tájékozott és lelkiismeretes munkát magasra érté-
kelte, ebben segíteni a fiatalokat kötelességének tekintette. Ki-
emelten szívügye volt szoros kapcsolatot tartani szülõhazájá-
nak orvosaival. Támogatta a kibontakozó orvostársaságok
munkáját. A Magyar Mesterséges Táplálási Társaság tudomá-
nyos továbbképzõ programjaiba is aktívan bekapcsolódott, ké-
sõbb a társaság tiszteletbeli tagjává választotta. 1998-ban a
Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság a Né-
met Mesterséges Táplálási Társasággal (Deutsche Gesellschaft
für Ernährungsmedizin DGEM) közösen Halmágyi professzor
és Dr. Fürst Péter professzor, a DGEM akkori elnöke közremû-

ködésével a Haynal Imre
Egészségtudományi Egye-
temen nagy sikerû szim-
póziumot rendezett. A
szimpózium témája:
„Mesterséges táplálás mû-
tét, trauma és SIRS ese-
tén” volt.

Gyömölcsözõ kapcso-
latot alakított ki a Pécsi
Orvostudományi Egye-
temmel.  Pécs fiatal dokto-
rait támogatva, az ösztön-
díjprogram szervezésében
és bonyolításában az aktív munka befejezése után is fáradságot
nem ismerve tevékenykedett. 

E munkásságának köszönhetõen számos diák és orvos ve-
hetett részt a csereprogramban, lehetõséget kapva a szakmai ta-
pasztalatok gyarapítására és a társklinikusokkal való kapcsola-
tok építésére. Halmágyi Miklós professzornak e tevékenysége
elismeréseként 1994. október 21-én a Pécsi Orvostudományi
Egyetem díszdoktori címet adományozott. Lelkesedése ezt kö-
vetõen sem csökkent, jó célokért folytatott segítõ munkáját
megromlott egészsége mellett is töretlenül folytatta haláláig.
Emlékét kegyelettel õrizzük.

Dr. Dárdai Ernõ, a Magyar Mesterséges
Táplálási Társaság volt elnöke

Emlékezés dr. Halmágyi Miklósra
1933. 12. 17. – 2013. 05. 20.
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Írók, költõk betegségekrõl és orvoslásról
Thomas Mann: A varázshegy (szemelvények)

Szõllõsy Klára fordítása 

– Kellemes volt az útja ide fel, uram? – fordult Hans Castorphoz. – És az ítéletét már megkapta? Úgy értem: megejtették-e már az
elsõ vizsgálat komor ceremóniáját? – Itt voltaképp el kellett volna hallgatnia, s várnia, ha valóban kíváncsi a válaszra; mert feltette kér-
dését, és Hans Castorp éppen felelni készült. De az idegen nyomban tovább kérdezett: - És tûrhetõ volt az eredmény? Jókedvébõl... –
s itt egy pillanatra elhallgatott, és szája sarka még erõsebben fodrozódott – jókedvébõl egymással ellentétes következtetések vonhatók
le. Vajon hány hónapot sózott önre a helybeli Minós és Rhadamanthys? – A „rásózott” kifejezés különösen mulatságosan hatott a szá-
jából. – Becsüljem fel? Hatot? Vagy mindjárt kilencet? Hisz nem fukarkodnak...

Hans Castorp hüledezve nevetett, s közben lázasan kutatott emlékezetében, hogy ki is volt az a Minós és Rhadamanthys.
– Hogyhogy... – hebegte. – De nem, tévedni tetszik, Szep-tem...
– Settembrini – helyesbített az olasz tisztán, lendületesen, és bohócosan meghajolt.
– Settembrini úr... bocsánat. Egyszóval tévedni tetszik. Én nem is vagyok beteg. Csak látogatóba jöttem az unokaöcsémhez né-

hány hétre, és ez alkalommal egy kicsit ki akarom magam pihenni...
– A teremtésit, tehát nem közénk való ? Ön egészséges ? Csak hospitál nálunk, mint Odysseus az árnyak birodalmában? Minõ me-

részség leszállni a mélybe, ahol a holtak honolnak testetlenül, értelmetlenül...
– A mélybe, Settembrini úr? Már engedelmet kérek! Hisz kereken ötezer lábnyit kapaszkodtam fel ide magukhoz...
(...)

– Három hétre jöttem – válaszolta Hans Castorp könnyedén s kissé magakelletõn, mert észrevette, hogy irigylik.
– O dió, három hétre! Hallotta ezt, hadnagy úr? Nem szemtelenség, vagy majdnem az, kijelenteni: három hétre jöttem, és aztán el-

utazom? Mi idefenn nem ismerjük a hetet, mint idõegységet, uram, engedje meg, hogy kioktassam. Legkisebb egységünk a hónap.
Nagystílûen számolunk...

(...)

Settembrini (...) ismét rosszmájúskodni kezdett. Fõként Behrens udvari tanácsost szemelte ki céltáblául, óriási lábait gúnyolta, majd
udvari tanácsosi rangját elemezte; egy agytuberkulózisban szenvedõ hercegtõl kapta, kinek botrányos életmódjától még ma is vissz-
hangzik a környék, de Rhadamanthys szemet hunyt, mind a két szemét behunyta, talpig udvari tanácsos! Egyébként tudják-e az urak,
kérdezte, hogy Behrens találta fel a nyári idényt? Igen, Behrens, senki más. Õt illeti a dicséret. Azelõtt nyáron csak a hívek hívei ma-
radtak meg a völgyben. Akkor azonban „humoristánk” megvesztegethetetlen éles elméjével fölismerte, hogy ez az áldatlan helyzet
csupáncsak elõítéletbõl fakad. Felállította a tant, hogy – legalábbis az õ szanatóriumában – a nyári kúra nem kevésbé ajánlható, mint
a téli, sõt rendkívül hatásos, valósággal nélkülözhetetlen. És ezt a tételét átvitte a köztudatba, népszerû cikkeket írt róla, és elhelyezte
õket a sajtóban. Azóta nyáron éppolyan jól megy az üzlet, mint télen. „Zseni!” – jelentette ki Settembrini.  „In-tu-i-ci-ó!” – mondotta.
Azután a gyógyhely többi szanatóriumát vette sorra, s maró gúnnyal dicsérte tulajdonosaik üzleti szellemét. Ott van például Kafka pro-
fesszor... Évente, mikor beköszönt a hóolvadás válságos idõszaka, és sok beteg ott akarja hagyni a szanatóriumot, Kafka professzor-
nak hirtelen, sürgetõ okokból el kell utaznia nyolc napra; olyankor azonban mindig megígéri, hogy visszatérte után azonnal kiírja a tá-
vozni kívánkozókat. Aztán hat hétig marad távol, a szegény betegek pedig nem gyõzik várni, no és közben, mellesleg szólván, a szám-
lájuk is gyarapszik. Kafkát még Fiúméba is hívják konzíliumra, õ azonban addig nem mozdul, amíg ötezer kemény svájci frankot le-
tétbe nem helyeznek részére, ebbe aztán két hét is beletelik. Egy nappal a Celebrissimo megérkezése után aztán meghal a páciens. Ami
mármost Salzmann doktort illeti, azt híreszteli Kafka professzorról, hogy injekciós fecskendõit nem tartja tisztán, és mindenféle ve-
gyes fertõzéssel oltja be pácienseit. Gumirádleren jár, mondja Salzmann, hogy a halottai meg ne hallják; Kafka viszont azt állítja, hogy
Salzmann-nál a betegeket olyan mértékben itatják „a szõlõ szívderítõ nedvével”, természetesen ugyancsak számlájuk kikerekítése cél-
jából, hogy halomra hullanak, mint a legyek, de nem tuberkulózis ragadja el õket, hanem az alkoholisták nyavalyája, a májzsugor...

(...)

– Á, Krokowski! – kiáltott fel Settembrini. – Ott megy hölgykoszorúnk titkainak tudója. Szíveskedjék megfigyelni öltözékének fi-
nom szimbolikáját: feketében jár, hogy érzékeltesse, tanulmányai legsajátabb területe az éjszaka. Annak az embernek egyetlen gondo-
lat van a fejében, és az is mocskos. 

(...)

A skótblúzos Frau Stöhrt aznap délelõtt vizsgálta meg a fõorvos, errõl számolt be, mûveletlenül szenvelegve és felsõ ajkát vissza-
húzva nyúlfogairól. Jobbra fenn zörej észlelhetõ – panaszolta –, és a bal hónalj alatt a kopogtatási hang még mindig nagyon megrö-
vidült, és „az öreg” kijelentette, hogy még öt hónapig itt kell maradnia. Mûveletlenségében „az öreg”-nek nevezte Behrens udvari ta-
nácsos urat. Egyébként felháborodását nyilvánította, hogy „az öreg” ma nem az õ asztaluknál ebédel. A „turné” szerint (nyilván „turnus”-
t akart mondani) aznap délben az õ asztaluk volna soron, „az öreg” meg, lám, megint a bal oldali szomszéd asztalnál ül (valóban már
ott ült, és hatalmas kezeit összekulcsolta tányérja elõtt). De persze annál az asztalnál étkezik a kövér amszterdami Frau Salomon, aki
hétköznap délben is kivágott ruhában jön le ebédhez, és ez nyilván tetszik „az öreg”-nek, amit Frau Stöhr a maga részérõl igazán nem
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ért, mert hiszen minden vizsgálatnál annyit lát Frau Salomonból, amennyit csak kíván. Késõbb izgatottan suttogva elbeszélte, hogy elõ-
zõ este a felsõ közös fekvõcsarnokban - tudniillik a tetõteraszon levõben – eloltották a villanyt, mégpedig olyan céllal, amelyet Frau
Stöhr „átlátszó”-nak nevezett. „Az öreg” észrevette, és olyan patáliát csapott, hogy az épület utolsó zugába is elhallatszott. De a luda-
sokat persze megint nem találta meg, pedig ahhoz igazán nem kell egyetemi végzettséggel rendelkezni, hogy az ember kitalálja: ter-
mészetesen a bukaresti Miklosich kapitány volt a tettes, mert neki sohasem lehet elég sötét, ha hölgytársaságban van (...) Végezetül
Frau Stöhr hosszabb magyarázatot tartott egy „kozmikus intézet”-rõl, amelyet lenn a telepen felfedezett, s ahol a szájvizét szokta be-
szerezni. Joachim mereven nézte a tányérját... (...) Minden fogást kétszer kínáltak körül - és nem is hiába. A vendégek mind a hét asz-
talnál telepakolták tányérjukat és faltak; farkaséhség töltötte be a bolthajtásos termet, hatalmas étvágy, melynek megnyilvánulását néz-
ni talán szórakoztató lett volna, ha nincs benne valami félelmetes, sõt egyenesen undort keltõ. Nemcsak a vidámak és virgoncak tanú-
sították ezt a farkaséhséget, a fecsegõk, akik egymást kenyérgalacsinnal dobálták - hanem a csendesek és komorak is, akik két fogás
közt kezükbe támasztották fejüket, és szótlanul meredtek maguk elé.

(...)

Albin úr gúnyosan felkacagott, és csakhamar visszatért a revolverrel. A nõk még ostobábban visítoztak, mint az imént, és hallat-
szott, hogy többen fel akarnak ugrani fekvõszékükrõl, de belegabalyodtak takaróikba és elestek.

– Látják, kérem, milyen kicsi, milyen fényes? – mutogatta Albin úr. – De ha itt megnyomom, akkor harap... – Újabb visítás. – Ter-
mészetesen élesre van töltve – folytatta Albin úr.

– Itt ebben a tárban ül a hat töltény, minden lövésnél egy lyukkal arrább fordul... Egyébként nem tréfából hordom magamnál ezt a
holmit – jelentette ki, amikor észrevette, hogy a hatás kezd alábbhagyni. Mellzsebébe csúsztatta a revolvert, visszaült fekvõszékébe,
keresztbe vetette lábát, és újabb cigarettára gyújtott. – Nem bizony, korántsem tréfából – ismételte, és azután összeszorította ajkát.

– Hanem? Hanem? – kérdezgették a balsejtelemtõl elfúló nõi hangok. – Iszonyú! – sikoltott föl hirtelen az egyik, és Albin úr bó-
lintott.

– Amint látom, pedzik már – mondta. – Igen, valóban, arra a célra tartogatom – folytatta könnyedén, miután kiállott tüdõgyulladá-
sa ellenére jó adag füstöt leszívott és ismét kilehelt. – Arra a napra tartogatom, amikor végképp megunom ezt a zsibvásárt, és tisztelet-
tel ajánlom magam. Adolog szerfölött egyszerû... Gondosan tanulmányoztam a kérdést, és most már pontosan tudom, hogyan kell nyél-
be ütni. (A „nyélbe ütni” szónál éles sikoltás hangzott fel.) A szívtájékot kikapcsolhatjuk... Oda nem esik kényelmes célzás... Meg az-
tán jobban szeretem az öntudatot mindjárt centrumában kioltani, és ezt úgy érem el, hogy egy takaros kis idegen testet illesztek ide ni,
ebbe az elõkelõ szervembe... – és Albin úr kurtára nyírt szõke kobakjára mutatott... – Ide kell tenni... – Azzal ismét elõvette zsebébõl
nikkelezett revolverét, és a csõ végével megkopogtatta a halántékát. – Ide, az ütõér fölé... Még tükör nélkül is gyerekjáték...

Többszólamú könyörgõ tiltakozás hangzott fel, még heves zokogás is vegyült belé.
– Albin úr, tegye le a revolvert, vegye el a halántékától, ezt nem lehet kibírni! Albin úr, maga fiatal, maga meg fog gyógyulni, visz-

szatér az életbe, és közszeretetben fog sütkérezni, becsületszavamra! Vegye föl a kabátját, feküdjék le, takarózzék be és kúrázzék! Ne
kergesse el megint a fürdõmestert, ha alkohollal le akarja dörzsölni! Hagyja abba a cigarettázást, Albin úr, hallja? Az életéért könyör-
günk, a drága, fiatal életéért!

Albin úr azonban kérlelhetetlennek bizonyult.
– Nem, nem – mondotta –, hagyjanak békén, jól van, köszönöm. Még sohasem tagadtam meg semmit egy hölgytõl, de lássák be,

nincs értelme, ne akarják megállítani a végzetet... Harmadik éve vagyok idefenn, megelégeltem, nem játszom tovább, ki veheti ezt
rossznéven tõlem? Gyógyíthatatlan vagyok, hölgyeim, úgy nézzenek rám, ahogy itt ülök, gyógyíthatatlan eset vagyok, már a tanácsos
is csak tessék-lássék próbálja tagadni. Engedélyezzék nekem azt a kevéske kötetlenséget, ami ebbõl a ténybõl következik! Úgy van ez,
mint a gimnáziumban, amikor már eldõlt, hogy az ember osztályt ismétel, és akkor már nem feleltették, és nem kellett semmit se csi-
nálnia. Nos, most végérvényesen eljutottam ebbe a boldogságos állapotba. Nem kell semmit se tennem, nem számítok többé, nevetek
az egészen. 

(...)
– Édes Istenem, a társaság bizony mindig egy kicsit vegyes az efféle intézményben. Az ember nem válogathatja meg az asztalszom-

szédait, hová jutnánk akkor. A mi asztalunknál is ül egy hölgy, Frau Stöhr... bizonyára ismeri, Settembrini úr. Pokolian mûveletlen, azt
meg kell adni, és az ember néha igazán nem is tudja, hová nézzen, amikor locsogni kezd. És amellett hõemelkedésrõl panaszkodik meg
ernyedtségrõl, és valószínûleg, sajnos, nem is éppen könnyû eset. Ez olyan furcsa... beteg és buta... nem tudom, jól fejezem-e ki ma-
gam, de olyan különösen érint, ha valaki buta is, meg beteg is hozzá, ha ez a kettõ összejön, ez talán a világon a legszomorúbb. Az em-
ber nem tudja, milyen arcot vágjon hozzá, mert a beteget az ember szeretné tisztelni és komolyan venni, ugyebár, hiszen a betegség bi-
zonyos fokig tiszteletre méltó, ha szabad magam így kifejeznem. De ha örökké közbejön a butaság, a „fomulusz” meg a „kozmikus in-
tézet”, meg ilyen baklövések, akkor az ember igazán nem tudja, sírjon-e vagy nevessen, az emberies érzés dilemmába kerül, mert ez
olyan szánalmas, hogy ki se mondhatom. Úgy értem: nem illik, nem pászol össze, az ember nem szokta meg, hogy a kettõt együtt el-
képzelje. Az ember azt hinné, a buta legyen egészséges és közönséges, a betegség pedig föltétlenül kifmomítja, megokosítja, különle-
gessé emeli az embert. Így szokás ezt elképzelni. Vagy nem? Talán többet is mondok a kelleténél – végezte. – Csak mert hát véletlenül
szóba került... – És végképp belezavarodott.

Joachim is zavarban volt, Settembrini pedig hallgatott, szemöldökét felrántva, azt a látszatot keltve, mintha csak udvariasságból vár-
ná ki, amíg Hans Castorp befejezi. A valóságban azonban az volt a célja, hogy Hans Castorp elõbb teljesen belegabalyodjék mondóká-
jába, s csak akkor válaszolt:

– Teringettét, mérnök úr, ilyen bölcselkedõ hajlamokat nem is vártam volna magától! Elmélete szerint tehát nem is lehet olyan
egészséges, amilyennek mutatja magát, mert hisz nyilvánvaló szellemi képességekrõl tesz tanúságot! Engedje meg azonban, hogy meg-
jegyezzem, dedukcióit nem tudom követni, elutasítom következtetéseit, sõt valóban ellenségesen állok velük szemben. Mi tûrés-taga-
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dás, szellemi dolgokban kissé türelmetlen vagyok, és inkább vagyok hajlandó pedáns színben feltûnni, semhogy vitatlanul hagyjak
olyan nézeteket, amelyeket fölöttébb vitathatóknak ítélek, mint azokat is, amelyeket itt most kifejtett...

– De Settembrini úr...
– Engedje meg!... Tudom, hogy mit akar mondani. Azt akarja mondani, hogy nem is gondolta olyan komolyan, az imént kifejtett

nézeteit nem is vallja minden további nélkül a magáéinak, csak mintegy kiragadott egyet a levegõben lebegõ és lehetséges nézetek kö-
zül, és felelõtlenül megpróbálta magáévá tenni. Így illik életkorához, mert az ifjúság még könnyen nélkülözheti a férfias szilárdságot,
és egyelõre mindenféle állásponttal kísérletezhet. Placet experiri – mondotta, és a „placét” szó ,,c”-jét olasz módra ,,cs”-nek ejtette. –
Találó mondás. Ami meghökkent, az csupán az a tény, hogy kísérlete éppen ebben az irányban mozog. Kételkedem benne, hogy ez
csak a véletlen mûve. Attól tartok, hogy itt valami született hajlam mûködik, amely megerõsödve jellemvonássá válik, ha nem lépünk
fel ellene. Azért érzem kötelességemnek, hogy helyesbítsek. Úgy mondotta, a betegséggel párosult butaságnál nincsen szomorúbb a vi-
lágon. Ebben igazat adok magának. Én is szívesebben társalgok egy szellemes beteggel, mint egy sorvadásos tökfilkó- val. Tiltakozá-
som ott kezdõdik, amikor a butasággal párosult betegséget mintegy stílushibának tekinti, a természet ízlésbeli megtévelyedésének, az
emberies érzés dilemmáinak, amint kifejezte. Amikor a betegséget olyan elõkelõ és... hogy is mondta?... tiszteletre méltó valaminek ér-
zi, hogy a butasággal sehogy sem pászol össze. Ez is a maga kifejezése, ugyebár. Nem, nem és nem! A betegség nem elõkelõ, a beteg-
ség nem tiszteletre méltó, semmiképp sem! Ez a felfogás maga is betegség vagy legalábbis betegséghez vezet. A legbiztosabban talán
akkor utáltatom meg magával ezt a felfogást, ha megmondom, hogy elavult és csúnya. Babonásan bûnbánó idõkbõl ered, midõn az em-
ber eszméjét torzképpé alázták és aljasították; szorongással teli idõkbõl, midõn a harmónia és a derûs kiegyensúlyozottság gyanúsnak,
ördöginek számított, a nvavalyásság pedig akkoriban egyenlõ volt a mennyországi belépõjeggyel. Értelem és felvilágosodás azonban
elûzte az emberiség lelkét nyomasztó árnyakat... még nem egészen, még ma is folyik köztük a harc; ezt a harcot pedig munkának hív-
ják, uram, földi munkának, a földért, a becsületért, az emberiség érdekeiért végzett munkának; és értelem és felvilágosodás e harcban
naponta újra edzõdve, idõvel majd egészen felszabadítja az embert, és a haladás és civilizáció útján egyre fényesebb, egyre szelídebb
és tisztább ragyogás felé vezeti...

– A visszafordulás... a szellemi visszafordulás, ama sötét, gyötrelmes idõk nézeteihez: ez betegség, higgye el nekem, mérnök úr...
méghozzá feltárt és jól ismert betegség, melyet a tudomány különbözõ nevekkel nevez, egyik elnevezés a szépség és a lélek tudomá-
nyának területérõl ered, a másik a politikából... iskolás szakkifejezések ezek, nem sokat számítanak, s ismeretükrõl bízvást lemondhat,
mérnök úr. Mivel azonban a szellemi életben minden összefügg, egyik a másikból adódik, s mivel az ördögnek nem nyújthatjuk a kis-
ujjunkat úgy, hogy el ne kapja az egész kezünket, sõt az egész embert... mivel továbbá egészséges elvbõl mindig csak egészséges kö-
vetkezmények folynak, akármit állítsunk is a láncolat elejére, kérem, jegyezze meg egyszer s mindenkorra, hogy a betegség korántsem
olyan elõkelõ és tiszteletre méltó valami, hogy a butasággal ne férne össze; nem, a betegség épp ellenkezõleg: megaláztatás, igen, az
ember fájdalmas és az eszmét sértõ megaláztatása; egyes eseteit ám kíméljük és ápoljuk, ha úgy adódik, de a betegséget szellemileg
tisztelni megtévelyedés, jól jegyezze meg, kérem!... megtévelyedés, minden szellemi tévelygés kezdete és kiindulópontja. Az az asz-
szony, akit említett... lemondok róla, hogy a nevét megjegyezzem... Frau Stöhr, köszönöm szépen, nos, ez a nevetséges teremtés... úgy
tetszik, nem az õ esete az, amely dilemma elé állítja az emberies érzést, amint mondotta. Beteg és buta... Isten nevében, ez maga a nyo-
morúság, mi sem egyszerûbb, nincs más dolgunk, mint szánakozás és vállvonogatás. A dilemma, uram, a tragikum ott kezdõdik, ahol
a természet a maga kegyetlenségében megtöri vagy eleve lehetetlenné teszi a személyiség harmóniáját azáltal, hogy egy nemes, élni
akaró szellemet az életre alkalmatlan testbe zár. Ismeri Leopardit, mérnök úr, vagy maga, hadnagyom? Hazám fia, szerencsétlen köl-
tõ, púpos, beteges ember, kinek nagyszerû lelkét testének nyomorúsága állandóan megalázta, és az irónia alantas tájaira rántotta le. 

– Ne beszéljen nekem betegség-létrehozta átszellemülésrõl, az Isten szerelméért, ne beszéljen ilyesmirõl! A lélek test nélkül éppoly
embertelen és szörnyûséges, mint a test lélek nélkül, egyébként az elsõ ritka kivétel, a második pedig szabályos jelenség. Többnyire a
test az, amely túlburjánzik, fontoskodik, magához ragadja az életet, és fertelmes módon emancipálódik. Az az ember, aki beteg ember-
ként él, az csak test, ez benne az embertelen és  megalázó... 






