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Címlapon fent: Ünnepélyes külsőségek között nyi-
totta meg Tulassay Tivadar rektor a Semmelweis 
Egyetem 240. tanévét szeptember 6-án, összeállí-
tás 4-7. oldalig, fotó: D. Kiss Balázs
Címlapon középen: Ezer táborlakó ismerkedett az 
egyetemi élettel a tatai gólyatáborban augusztus 
végén, cikk a 24-26. oldalon, fotó: D. Kiss Balázs
Címlapon lent: Klinikai szimulációs laboratóriu-
mot nyitottak az Egészségtudományi Karon szep-
tember 16-án, hír a 15. oldalon, fotó: Tolnai Kata

3
Tulassay Tivadar rektor évnyitó köszöntője 4. oldal

Kétszáznegyvenedik tanévét kezdte a Semmelweis Egyetem. A szeptember 6-i ünnepségen 1020 
magyar és 624 külföldi hallgató tett esküt a hagyomány szerint az egyetemi jogarra.

Az évnyitó ünnepség eseményeinek ismertetése 5. oldal

Állami kitüntetések, felvételi számokban  6. oldal

Greetings (This speech was given at the ceremony marking the start 
of the academic year, on 6th September)  7. oldal

Egyetemi ünnepségsorozat Semmelweis Napon  8-9-10. oldal

Bemutatjuk a rektorhelyetteseket   11-12-13. oldal

Az egyetemi Semmelweis Napi ünnepségen vette át megbízatását hároméves időszakra a három 
új rektorhelyettes

Őssejt-terápia  14. oldal

TF Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság    16-17. oldal

A megszorítások az egyetemet is elérték, Ivády Vilmos főigazgató 
a finanszírozási nehézségekről   18. oldal

Gólyavarázs 24-25-26. oldal

Megnyílt az EOK 
mélygarázsa
Örömmel tájékoztatjuk az egyetem dol-
gozóit, hogy hivatalosan is megnyílt 
az Elméleti Orvostudományi Központ 
(1094, Tűzoltó utca 37-47.) 283 férőhelyes 
teremgarázsa. A garázs az EOK-ban lévő 
intézetek dolgozóin kívül más egyetemi 
társintézetek dolgozóit és vendégeit, és 
külsős autókat is tud fogadni. Az egye-
tem dolgozói bérlet vásárlásával külön 
kedvezményben részesülnek. 
További információ: Koleda József 
(60001-es egyetemi mellék), a 
support@eok.sote.hu email címen 
vagy a 
http://eok.sote.hu/parkolo WEB elér-
hetőségen.

Genomikai Hálózat 
rendezvénye

A mesenchymális őssejtektől az aktivált 
fi broblastokig – egy gyorsan változó sejt 
genetikai ujjlenyomatai címmel tart elő-
adást Uher Ferenc szeptember 23-án, 
szerdán, 15.00 órakor  a NET Tanácster-
mében.

Magyar Alumni 
Találkozó

A Semmelweis Egyetem hagyományossá váló, 
soron következő Magyar Alumni Találkozója 
november 14-én (szombaton) 11 órai kezdettel 
az EOK épületben (IX. ker., Tűzoltó u. 37-47.) ke-
rül megrendezésre. Jelentkezés és további in-
formáció: www.se-alumni.hu 
Telefon: 20/663-2266

X. évfolyam 8. szám 2009. szeptember 21. tartalomból

Semmelweis 
Egyetem
Az Orvosegyetem

és a TF-Fórum újságok jogutódja
A Semmelweis Egyetem 

Általános Orvostudományi, 
Egészségtudományi, Fogorvostudományi, 

Gyógyszerésztudományi, Testnevelési 
és Sporttudományi Kara hallgatóinak

és közalkalmazottainak lapja

Megjelenik háromhetente

Felelős kiadó: az egyetem rektora; 
dr. Tulassay Tivadar

A szerkesztőbizottság elnöke: 
dr. Sótonyi Péter rector emeritus 

(sotpet@igaz.sote.hu)
A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke: 

dr. Donáth Tibor professor emeritus 
(donath@ana.sote.hu)

Felelős szerkesztő: 
Tolnai Kata

(tolnaikata@gmail.com), 
Telefon: 06-20-825-9747

Szerkesztőség: 1085 Bp., Rökk Szilárd u. 13. 
Tel./fax: 267-6166 (üzenetrögzítővel)

E-mail: ujsag@bkt.sote.hu
Olvasószerkesztő:

dr. Szelid Veronika
A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Bubenyák Máté (GYTK) 

(bmate@gyok.sote.hu)
Csetneki Júlianna egyetemi főnővér 

(csetneki@kkt.sote.hu)
dr. Gombocz János (TF) 

(gombocz@mail.hupe.hu)
dr. Hermann Péter (FOK) 

(hermann@pannongsm.hu)
dr. Jákó Kinga (SMIF) 
(jako@rekhiv.sote.hu)

dr. Kardon Tamás (KHT) 
(kardon@puskin.sote.hu)

dr. Karlinger Kinga (ÁOK) 
(karlking@radi.sote.hu)

dr. Kormos Andrea (GFI) 
(kormos.andrea@lotus.rekhiv.sote.hu)

Kún Éva (MKI) 
(kuneva@rekhiv.sote.hu)
dr. Langer Róbert (ÁOK) 
(roblanger@hotmail.com)

Márton Emőke (DI) 
(marton@phd.sote.hu)

Nardai Péter Pál (EHÖK) 
(pnardai@gmail.com)

dr. Polgár Veronika (ETK) 
(polgarv@se-etk.hu)

Szabó Ildikó (EHÖK)
(okidli@gmail.com)

dr. Szabóné Balogh Clarissza 
(claris@freemail.hu)

dr. Voszka István (ÁOK) 
(voszka@puskin.sote.hu)

Az újságot kiadja a Semmelweis Kiadó 
www.semmelweiskiado.hu

dr. Táncos László 
Tördelőszerkesztő: Békésy János

Terjesztés, hirdetésfelvétel: 
Kovács Veronika

(kovver@net.sote.hu)

Nyomta: Avaloni Kft.

ISSN 1586-6904

A szorongásról
A 30. STAR konferenciát a TF, valamint a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola közös szerve-
zésében július 16-18. között tartották. Öt 
kontinens 40 országából érkeztek kutatók. 
A TF dékánja, dr. Tihanyi József professzor 
nyitotta meg, a STAR részéről Kate Moore a 
STAR elnöke köszöntötte a résztvevőket.
A kísérleti és alkalmazott tudományok te-
rületén a szorongással és a megküzdéssel 
kapcsolatban elért legújabb tudományos 
eredmények képezték a STAR 2009 Buda-
pest vezető témáit − tudtuk meg dr. Tóth 
László egyetemi docenstől, a STAR 2009 
Budapest szervező bizottságának elnöké-
től. A klasszikus témák mellett a terroriz-
mus és a természeti katasztrófák által oko-
zott stresszhatásokat önálló szekciókban 
vitatták meg. A budapesti STAR konferen-
cián a sport és a tánc egészséggel kapcso-
latos kérdései kiemelt helyen szerepeltek.
Világszerte elismert tudósok biztosítot-
ták a konferencia magas tudományos 
színvonalát. A STAR történetében először 
Budapesten tartott díszelőadást Stevan 
Hobfoll, a Chicagói Egyetem professzo-
ra. A konferencián köszöntötték Charles 
D. Spielbergert, az APA egykori elnökét, 
a TF díszdoktorát, valamint Michael W. 
Eysencket, a STAR korábbi elnökét.
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4évkezdő Semmelweis Egyetem

Mi lesz velünk? Hogyan tovább? Tette fel a 
gondolatébresztő kérdést. Válaszként az or-
szág jelenlegi rossz állapotáról beszélt ken-
dőzetlenül, mondván: bizonytalanság és 
kiszámíthatatlanság tapasztalható a gazda-
sági, társadalmi és szellemi élet minden te-
rén. Kimondhatatlan hiány lett tisztességből, 
bizalomból, hitelességből és erkölcsből – 
vonta le a következtetést. Az új tanévet kez-
dő várakozás és izgalom távolabbi időre is 
vonatkozik: vajon mit hoz a jövő a tanulmá-
nyok végeztével? Mire jutnak majd tudásuk-
kal a frissen végzettek, kezükben a nemzet-
közi közegű Semmelweis Egyetem bármely 
karán szerzett diplomával? A magyar orvos-
egyetemi hallgatók körében végzett felmé-
rések azt tudatják, hogy életüknek és szak-
mai karrierjüknek nagy részét nem idehaza, 
hanem az Európai Unió más országaiban 
képzelik el. E tény elgondolkodtató, és bi-
zonytalan jövőt sejtet.

Milyen a felsőoktatás?
Olyan, mint az ország: széttagolt, egyen-
lősdire törekvő, ugyanakkor kijárásos ala-
pon méltatlan előnyöket elnyerő, szétzilált 
közeg. Berkeiben szintén érezhető ugyan-
az az erkölcsi hanyatlás, mint a politikában 
és a gazdaságban, s a legfájóbb, hogy már 
a kultúra fellegváraiban sem a magas ér-
tékelvűség, hanem az anyagi haszonelv a 
mérték.
Szerencsére egyetemünk hallgatói a fel-
sőoktatási rendszer egy viszonylag védett 
territóriumába kerülnek, ahol a diák nem 
tud könnyűszerrel diplomát vásárolni, ha-
nem csak türelmes, kitartó erőfeszítés ké-
pességével juthat értékalapú tudáshoz, s 
európai rangú diplomához.

Mi az egyetem feladata?
A szakmára való felkészítésen túl az egye-
tem feladata elérni azt is, hogy hallgatói 
önállóan gondolkodni és cselekedni képes, 

a társadalom gazdasági és szellemi szférá-
jában is eligazodó, azok legrejtettebb tit-
kairól is önálló állásfoglalást kialakítani ké-
pes egyénekké váljanak.
A XX. század elején gróf Zichy János val-
lás- és kultuszminiszter parlamenti felszó-
lalásában tette azt a ma is érvényes kije-
lentést, hogy „minden egyetemnek tanítási 
és kutatási célzatain kívül nagyobb körzetre 
kiterjedő művelődési hatása, gyakran nem-
zetpolitikai missziója is van”. A Semmelweis 
Egyetem vállalja és teljesíti is ezt a külde-
tést.
Diplomájuk birtokában a végzett hallgatók 
jogosultságot és lehetőséget szereznek az 
emberek legbizalmasabb titkaiba való be-
tekintésre. A beteg, elesett emberek észre-
vétele, a feléjük fordulás mikéntje, a velük 
való nem gépies, nem elfásult bánásmód 
lesz a záloga a jó orvossá, a jó tanárrá válás-
nak. Mindenkor irgalommal és szeretettel, 

megértéssel és tisztességesen kell – bár-
mely szakma művelőjeként – az emberek 
felé fordulni.

Mi a magyar most?
Kérdezte Berzsenyi Dániel „A magyarok-
hoz” című ódájában 200 éve, s adta meg 
a mára is igaz választ: „Rút Sybaríta váz. / 
Letépte fényes nemzeti bélyegét” (Sybaris: 
elpuhult, erkölcstelen lakóiról elhíresült, gaz-
dag ókori itáliai város - a szerk.) Az ifj ak, az 
eljövendő nemzedék a letépett nemze-
ti bélyeg helyreállításának letéteményese. 
A haza szeretetét semmiféle haszonelvű, 
pénzre átváltható előny nem helyettesít-
heti. Óriási az ifj ak felelőssége, hiszen az 
ő kezükben van az ország leendő szelle-
mi, tudományos, gazdasági sorsa. S a jövőt 
alakító elit most itt ül a hallgatóság sorai-
ban, nekik, vagyis Önöknek kell az erkölcsi, 
szellemi változásokat véghezvinniük. E fe-
lelősség ugyanakkor feltételezi azt is, hogy 
oktatóik fel tudják majd készíteni Önöket e 
nagy feladatra.
Szellemi, lelki és erkölcsi megújulás-
ra van szükség napjainkban, mint ahogy 
 Berzsenyi mondja ugyancsak „A magya-
rokhoz” című versében: „minden ország tá-
masza, talpköve/ A tiszta erkölcs”.  A jövő 
értelmiségének az is feladata, hogy tisz-
ta erkölcs alapján építsék újjá az országot, 
újra  Berzsenyi szavaival élve: „Nem soka-
ság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda 
dolgokat.”

Kitárt kapuval
Eff eta! Az egyetem ajtaja kitárva elsőévesei 
előtt, megnyílt. Lépjenek be rajta, és nyílja-
nak meg Önök is! Gyümölcsöző, sikeres, az 
elkövetkező Magyarországot is építő egye-
temi periódust kívánok mindnyájuknak, Is-
ten hozta Önöket az egyetemen – zárta kö-
szöntőjét Tulassay Tivadar rektor.

Lejegyezte: Tolnai Kata
Fotó: D. Kiss Balázs

�  Tulassay Tivadar

A címbeli Berzsenyi-idézettel foglalta össze elsőéveseknek szóló üzenetét 
Tulassay Tivadar rektor a szeptember 6-i tanévnyitó ünnepségen. 
Megnyitó beszédét útravalónak, vezérfonalnak szánta a tanulmányaikat 
most kezdőknek, de gondolati táplálékként hatott mindazoknak, akik 
megtisztelték jelenlétükkel e külsőségeiben is felemelő egyetemi ünnepet. 
Igen, valódi ünnep ez az egyetem 240. tanévét elindító rituális aktus, 
amikor ideje van elgondolkozni arról is, honnan jön, s vajon hova tart 
a hagyományait büszkén őrző, és jövőt építő kulturális csúcsintézmény. 
Az alábbiakban a rektor tanévnyitón elhangzott köszöntő beszédének 
rövidített változatát olvashatják.

„Minden ország támasza, talpköve 
a tiszta erkölcs”

Semmelweis Börze

Idén is több mint harminc standdal vár-
ják a szervezők szeptember 22-én 14 
órától az Elméleti Orvostudományi Köz-
pontban az érdeklődőket. A rendez-
vény megnyitására Tulassay  Tivadar 
rektort kérték fel, és köszöntőt mond 
Mészáros Judit, az Egészségtudomá-
nyi Kar dékánja is.
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Tanévnyitó 2009

A Semmelweis Egyetem 240. tanévének 
megnyitó ünnepségét szeptember 6-án tar-
tották, ahol a hagyományok szerint 1020 
magyar és 624 külföldi hallgató tett esküt az 
egyetemi jogarra. 
Számos magas rangú vendég tisztelte meg 
a szenátus ünnepi ülését. A többi közt je-
len volt Őexellenciája Takalani Esther 
Netshitenzhe dél-afrikai nagykövetasszony, 
Lieu Tran Ngoc vietnámi nagykövet-taná-
csos asszony, dr. Jörg Weidenhammer, az 
Asklepios Medical School GgmbH Hamburg 
vezetője. Ott volt Herczog László szociális 
és munkaügyi miniszter, Szövényi Zsolt fő-
osztályvezető, dr. Szabó Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora, a Magyar Rek-
tori Konferencia elnöke, dr. Balla Péter, a 
Károli Gáspár Református Egyetem megbí-
zott rektora, dr. Orosz Magdolna, az ELTE 
rektorhelyettese. Számosan jelen voltak 
az egyetem vezetői, vezető tisztségviselői,  
tanszékvezető tanárai, oktatói, és hallgatói.
Dr. Tulassay Tivadar rektor magyar nyel-
ven (ld. 4. oldal), dr. Ligeti Erzsébet, a 
Külföldi Hallgatók Titkárságának társi-
gazgatója németül, a titkárság igazgatója, 
dr. Kollai Márk pedig angolul köszöntötte 
(7. oldal) a külföldi hallgatókat. Az ünnepsé-
get a Brassimum Kvintett játéka zárta.

Egyetemi kitüntetések 

A Semmelweis Egyetem Kiváló 
Oktatója kitüntetést kapták 

Általános Orvostudományi Karról

dr. Abonyi Margit egyetemi docens (I. Sz. 
Belgyógyászati Klinika)

dr. Altdorfer Károly egyetemi adjunktus 
(Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zet)

Magosné dr. Horváth Erzsébet klinikai fő-
orvos (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)

dr. Mócsai Attila egyetemi docens (Életta-
ni Intézet)

Egészségtudományi Karról

Veresné Bálint Márta főiskolai adjunktus 
(Dietetikai és Táplálkozástudományi Tan-
szék)

Testnevelési és Sporttudományi Karról

dr. Fekete Béla egyetemi adjunktus (Sport-
játék Tanszék)

A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója ki-
tüntetést azon személyeknek adományoz-
ta a Szenátus, akik az egyetem érdekében 
több évtizeden át kifejtett kiemelkedő tevé-
kenységet végeztek.

Pro Universitate díjat kaptak

dr. Fekete György, a II. Sz. Gyermekgyógy-
ászati Klinika volt igazgatója

dr. Földesy Tamásné, a Testnevelési és 
Sporttudományi Kar Társadalomtudomá-
nyi Tanszék egyetemi tanára

dr. Machay Tamás, az I. Sz. Gyermekgyógy-
ászati Klinika szaktanácsadója

dr. Romics László, a III. Sz. Belgyógyászati 
Klinika professor emeritusa

dr. Szabados György, az Orvosi Biokémiai 
Intézet szaktanácsadója

dr. Wenger Tibor, a Humánmorfológiai és 
Fejlődésbiológiai Intézet egyetemi tanára

E kitüntetést azon személyek kapják, akik 
több éves kimagasló tevékenységükkel hoz-
zájárultak az egyetem célkitűzéseinek ma-
gas szintű megvalósításához.

Magyar Köztársaság köztársasági 
ösztöndíjasai 

Általános Orvostudományi Karról

László Andrea VI. évfolyam
Gullai Nóra VI. évfolyam
Kiss Orsolya VI. évfolyam
Egervári Gábor VI. évfolyam
Kránitz Kinga VI. évfolyam
Ledó Nóra VI. évfolyam
Doma Viktória VI. évfolyam
Debreczeni-Mór Andrea VI. évfolyam
Végh Eszter Mária VI. évfolyam
Cserép Csaba VI. évfolyam
Kerti Andrea VI. évfolyam
Csordás Katalin VI. évfolyam
Szabó Marcell VI. évfolyam
Tóth Vivien VI. évfolyam

Erdélyi László Sándor VI. évfolyam
Tóth József V. évfolyam
Toldi Gergely V. évfolyam
Szabó G. Tamás V. évfolyam

Egészségtudományi Karról

Tóth Klára Eszter IV. évfolyam
Udvardi Anna IV. évfolyam
Ruda Viktória IV. évfolyam
Bögre Andrea IV. évfolyam
Orbán Judit IV. évfolyam
Csirmaz Andrea IV. évfolyam
Répási Eszter IV. évfolyam
Csizmadia Katalin IV. évfolyam
Pintér Eszter IV. évfolyam
Benedek Éva Edina IV. évfolyam
Gurbi Judit IV. évfolyam

Fogorvostudományi Karról

Berze Ildikó IV. évfolyam
Szabó Előd Levente IV. évfolyam
Hoffer László V. évfolyam
Pátser Anikó V. évfolyam

Gyógyszerésztudományi Karról

Marosi Attila IV. évfolyam
Tóth Eszter IV. évfolyam
Kiss Gergely V. évfolyam
Rietmüller Eszter V. évfolyam
Szádvári Enikő V. évfolyam

Testnevelési és Sporttudományi Karról

Heim Attila I. évfolyam (MSc szak)
Gergely Márk V. évfolyam
Bosnyák Edit Ilona V. évfolyam
Görögh Dóra V. évfolyam
Marton Orsolya V. évfolyam

(Az összeállítást Tolnai Kata készítette)
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Az egészségügyi miniszter az alábbi sze-
mélyek részére adományozott kitünteté-
seket a Semmelweis Nap (július 1.) alkal-
mából:

Semmelweis-díj
dr. Romics László professor emeritus 

(ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Batthyány-Strattmann 
László-díj
dr. Darvas Katalin egyetemi tanár (ÁOK 

I. Sz. Sebészeti Klinika)
dr. Ludwig Endre egyetemi tanár (ÁOK 

II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Infekto-
ló giai Tanszéki Csoport vezetője) 

tanévkezdés Semmelweis Egyetem

Általános Orvostudományi 
Kar
Általános orvos szak államilag fi nanszíro-
zott képzésére 380 hallgatót vettek fel (437 
ponttal), a költségtérítéses képzésben 24 
fő tanulhat az első évfolyamon (359 pont-
tal). Az egészségügyi szervező szakon az 
államilag fi nanszírozott képzésre 27 diákot 
vettek fel (348 ponttal), a költségtérítéses 
hallgatók száma 1 fő (310 ponttal). A 2009. 
évi pótfelvételire az Általános Orvostudo-
mányi Karon, általános orvos szakon költ-
ségtérítéses képzésre egy helyet hirdettek 
meg.

Egészségtudományi Kar
A felvételt nyert jelentkezők száma (nap-
pali, levelező, esti tagozatra) az államilag 
fi nanszírozott képzésben 1425 fő. A költ-
ségtérítéses képzésben 602 fő tanulhat az 
első évfolyamon. Legmagasabb pontszám 
(380 pont) az ápolás és betegellátás szak, 
gyógytornász szakirányon volt.

Fogorvostudományi Kar
Első évfolyamra felvételt nyert hallgatók 
száma összesen 103. Az államilag támo-
gatott képzésre 87-en (434 ponttal), a költ-
ségtérítéses képzésre 16-an (395 ponttal) 
nyertek felvételt.

Gyógyszerésztudományi 
Kar
Ebben a tanévben állami fi nanszírozásban 
130 fő (ponthatár 406), költségtérítéses 
formában 6 hallgató nyert felvételt az első-
éves képzésre (ponthatár 369).

Testnevelési és 
Sporttudományi Kar

Nappali és levelező szakra, együttesen az 
alap- és mesterképzésre, közel 700 hall-
gatót vettek fel. Ebből mintegy 500-an ál-
lami fi nanszírozással tanulnak tovább, és 
közel 200-an költségtérítéssel. A legma-
gasabb ponthatár a Bsc-n 407 pont volt, 
a testnevelő-edző és rekreációszervezés-
egészségfejesztés szakokon.

Felvételi számokban

A Semmelweis 
Egyetem Oktató 
Osztálya
Az egyetem szenátusa e címet ado-
mányozta a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház III. Sz. Belgyógyászati Osztálya 
részére. A kitüntetést dr. Jermendy 
György osztályvezető  főorvos vette 
át.

Állami kitüntetések

� Verebély Tibordr. Tamás Gyula egyetemi tanár (ÁOK 
I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Egészségügyi Miniszteri 
Dicséret  
Kulcsár Edina asszisztens (ÁOK Pszi-

chiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

Kiefer Csilla főnővér (ÁOK I. Sz. Bel-
gyógyászati Klinika)

Egészségügyi Miniszter 
Díszoklevele
dr. Csörögi Irén főorvos (FOK Gyer-

mekfogászati és Fogszabályozási Kli-
nika)

Magyar Köztársaság 
Érdemrend lovagkeresztje 
Augusztus 20-a alkalmából egyetemünk 
oktatója dr. Verebély Tibor, az I. Sz. 
 Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi 
tanára Magyar Köztársaság Érdemrend 
lovagkeresztje állami kitüntetésben ré-
szesült.   

Pro Scientia Díj
Az Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács Pro Scientia Bizottsága egyetemünk 
két hallgatójának, Viktor Zsoltnak (ÁOK) 
és Ureczky Dórának (TF) adományozta a 
díjat.

� Ludwig Endre
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It was twenty years ago that we started the 
English Language Course with only a hand-
ful of students; this year we have 300 stu-
dents in the fi rst year alone, selected from 
1200 applicants. Since the initiation of this 
programme we have accepted students 
from as many as 45 countries on fi ve con-
tinents and issued well over 1000 diplo-
mas. Semmelweis University has a long 
tradition in teaching, patient care and re-
search, which we cherish, but we are also 
improving constantly, as well: two years 
ago a new Dentistry Centre was complet-
ed, and last year a new Basic Science Build-
ing opened its doors for teaching and re-
search. We also take pride in and good care 
of our historical buildings: the main build-
ing is being renovated to its former beau-
ty and several university clinics have been 
modernized.

Dear students of the fi rst year, you will have 
to show a strong and dedicated spirit in the 
coming years, as you are entering a com-
pletely new way of life. For many of you, 
becoming university students will repre-
sent a considerable challenge. The stand-
ard of academic performance will, in all 
likelihood, be much higher than that you 
experienced in your high school years. 
You will have to study in a more independ-
ent way and also bear more responsibility 
for the results. This period will be a test of 
growing up.

But you will also get all the help you need, 
fi rst of all from your dedicated professors 
and tutors, and you will receive all the nec-
essary technical assistance from our staff . 
You can also count on the help of your fel-
low students and on ISAS, the International 
Students Association of Semmelweis. ISAS 
runs a website and a newspaper contain-
ing useful information and reports on all 
aspects of student life.

Finally, part of the challenge for you is stud-
ying in a foreign country. I am confi dent, 
however, this will not represent a serious 
obstacle, because Hungary is a friendly 

place with a congenial atmosphere. Also, 
university life is full of happy and relaxed 
moments and exciting experiences, espe-
cially in such an international environment. 
We have been running this programme 
without any diffi  culty for the past 20 years, 
and I have every reason to believe that this 
tradition will continue. So I wish you suc-
cessful years at Semmelweis University, 
and also a good time in Hungary.

Dr. Márk Kollai

(This speech was given at the ceremony 
marking the start of the academic year, on 
6th September.)

Honourable Rector, Vice-Rectors, Deans, 
Professors of the University, dear Students, 
Ladies and Gentlemen

�  Márk Kollai

It is my honour to extend greetings on behalf of the Senate of the 
Semmelweis University and welcome you to the 240th academic year. 
My special welcome goes to our freshmen, who are about to start 
their studies at the Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of 
Pharmacy, Faculty of Physical Education and Sport Sciences and at the 
Faculty of Health Sciences. As for the English Language Course, this year 
we celebrated our 20th anniversary. Last spring we had a Semmelweis 
Alumni Association meeting, which was a successful and cheerful event 
expressing the mutual appreciation of the university and its former 
students.
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A Belső Telep udvarán az ünnepi szónok 
dr. Mészáros Judit, az Egészségtudomá-
nyi Kar dékánja volt. Beszédének fő  fonala 
szintén a névadó mának szóló üzenete 
volt. Mit üzen a jelen kornak  Semmelweis? 
A többi közt „azt hogy lehet magyarnak és 
euró painak lenni együtt, sőt, csak így le-
het, csak így érdemes. Úgy volt ő európai 
– bajor, talán frank ősöktől származó, Bu-
dán született, világnyelveket beszélő, hiva-
tásának élő magyar orvos és művelt euró-
pai – polgár, hogy a magyarságában soha 
meg nem ingott!” – válaszolta meg a kér-
dést a szónok. Gondolatát tovább is fűz-
te: Semmelweis üzenete, hagyatéka az is, 
hogy csak művelt ember válhat igazán nagy-
gyá, egy kis nemzet fi ánál ez százszorosan 
így van.

Egyetemi ünnepség
A NET-beli ünnepség szónoka dr. Kollai 
Márk leköszönő rektorhelyettes volt. 
 Semmelweis Ignác hősiességének három 
pillére volt: a tudás, a hit és az erő – mond-
ta. S bár apja azt szerette volna, hogy had-
bíró legyen, mégis orvos lett belőle, aminek 
érdekes történetét az ünnepségen vetített 
játékfi lm részletből ismerte meg az ünnep-
ség közönsége. Medikus barátaival elment 
egy boncolásra, amelyet Rokitansky, a hí-
res kórboncnok végzett, s ez hozta életé-
ben a fordulatot. Moziteremmé vált a dísz-
terem, amelyben részleteket vetítettek 
egy Semmelweis életéről szóló, 1939-ben 
készült játékfi lmből. A fi lmösszeállításhoz 
nyújtott segítségért köszönet illeti a Ma-
gyar Nemzeti Filmarchívum munkatársa-
it. Az ünnepség művészvendége Szakács 
 Ildikó operaénekes volt.

Leköszönő tanszékvezetők
A Szenátus arany pecsétgyűrűt adományo-
zott
dr. Nyáry István professzornak (ÁOK Ideg-

sebészeti Tanszék)
dr. Tulassay Zsolt professzornak (ÁOK II. 

Sz. Belgyógyászati Klinika) 
dr. Fekete György professzornak (ÁOK II. 

Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)

dr. Járay Jenő professzornak (ÁOK Transz-
plantációs és Sebészeti Klinika)

dr. Kollai Márk professzornak ( ÁOK Klini-
kai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani 
Intézet)

dr. Szőke Éva professzornak (GyTK Far-
makognóziai Intézet)

dr. Gombocz János professzornak (TF Test-
nevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék)

Tisztségviselői megbízások

Igazgatók, tanszék- és tanszéki 
csoportvezetők

Általános Orvostudományi Karon

dr. Rácz Károly igazgató (II. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika)

dr. Szabó András igazgató (II. Sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinika)

dr. Langer Róbert igazgató (Transzplantá-
ciós és Sebészeti Klinika)

dr. Dénes Zoltán tanszéki csoportvezető 
(Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 
Rehabilitációs Tanszéki Csoport)

�  Mészáros Judit

�  Az első sorban Romics László, Kollai Márk, Ádám  Veronika és Fejérdy Pál

Semmelweis Napi 
ünnepségsorozat

Július elseje, az egyetem névadójának, Semmelweis Igáncnak 
születésnapja egyben az egyetemi akadémiai év záró aktusa is. Az idei 
szülőházbéli 191. évfordulóra emlékező koszorúzáson dr. Papp Magor 
rezidens, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke méltatta a nagy orvos-előd 
életének máig ható üzenetét.

Rektorhelyettesek
Ugyancsak ezen az eseményen bú-
csúztatták dr. Ádám Veronikát és dr. 
Fejérdy Pált, dr. Kollai Márk mellett a 
másik két eddigi rektorhelyettest.
Az elkövetkező hároméves periódus-
ra

dr. Szél Ágoston egyetemi tanár általá-
nos rektorhelyettesi

dr. Kellemayer Miklós egyetemi do-
cens  oktatási és külkapcsolati rektor-
helyettesi

dr. Tóth Miklós egyetemi tanár tudomá-
nyos és innovációs rektorhelyettesi
megbízatást kapott.

(Az új tisztségviselők bemutatását a 11-13. 
oldalon olvashatják.)
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Egészségtudományi Karon

dr. Nagy Zoltán Zsolt tanszékvezető (Sze-
mészeti Klinikai Ismeretek Tanszék)

Gyógyszerésztudományi Karon

dr. Blázovics Anna igazgató (Farmakog-
nóziai Intézet)

Testnevelési és Sporttudományi 
Karon

dr. Bognár József tanszékvezető (Testne-
velés-elmélet és Pedagógia Tanszék)

Központi Szervezeti Egységnél:

dr. Kovács Éva igazgató (Nyelvi Kommu-
nikációs Központ)

Professor Emeritus és 
Honoris Causa címek  
Professor Emerita cím   

dr. Süveges Ildikó (ÁOK Szemészeti Klini-
ka)

Professor Emeritus cím   

dr. Réthelyi Miklós (ÁOK Anatómiai, Szö-
vet- és Fejlődéstani Intézet)

dr. Szabó György (FOK Arc-, Állcsont-, 
 Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

Professor Honoris Causa

dr. Bretz Károly (TF Biomechanika Tan-
szék)

Pro Universitate díj  
Bartucz Józsefné igazgató (Ellenőrzési 

Igazgatóság)
Mihály Katalin ügyintéző (Tudományos 

Diákköri Tanács)

Miniszteri kitüntetések   
Kiemelkedő munkájuk elismeréseként ki-
tüntetéseket adományozott egyetemünk 
oktatóinak az oktatási és kulturális minisz-

ter. A kitüntetéseket Dr. Tulassay Tivadar 
rektor adta át.

Magyar Felsőoktatásért 
Emlékplakettet kapott   

dr. Geiszt Miklós egyetemi docens, ÁOK 
Élettani Intézet

dr. Köles László egyetemi adjunktus, ÁOK 
Farmakológiai és Farmakoterápiás Inté-
zet

Bognár Gábor egyetemi adjunktus, TF 
Küzdősportok Tanszék

Nagy-György Etelka ügyvivő szakértő, 
osztályvezető, ETK Dékáni Hivatal Gaz-
dasági Osztály

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
kapott  

dr. Ratkóczi Éva ny. egyetemi adjunktus, 
ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Kli-
nika

Woth Klára egyetemi adjunktus, TF Test-
nevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék

Skoumal András egyetemi adjunktus, TF 
Atlétika Tanszék

Docensi kinevezések   

Egyetemi docensi kinevezést 
kapott   

Általános Orvostudományi Karon

dr. Hermann Csaba, Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Klinika

dr. Hauser Balázs, Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Klinika

dr. Tislér András, I. Sz. Belgyógyászati Kli-
nika

dr. Szabó Attila József, I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika

dr. Aszalós Zsuzsanna, II. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika

dr. Békési Gábor, II. Sz. Belgyógyászat Kli-
nika

dr. Lengyel Gabriella, II. Sz. Belgyógyásza-
ti Klinika

dr. Melczer Zsolt, II. Sz. Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika

dr. Valent Sándor, II. Sz. Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika

dr. Nobilis András, II. Sz. Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika

dr. Kiss Emese, III. Sz. Belgyógyászati Klini-
ka, Reumatológiai és Fizioterápiás Tan-
széki Csoport ORFI részleg

dr. Czobor Pál, Pszichiátriai és Pszichoterá-
piás Klinika

dr. Müller Veronika, Pulmonológiai Klini-
ka

dr. Nyirády Péter, Urológiai Klinika
Nyitrayné dr. Pap Erna, Genetika, Sejt- és 

Immunbiológiai Intézet
dr. Kolev Kraszimir, Orvosi Biokémiai In-

tézet
dr. Csanády László, Orvosi Biokémiai Inté-

zet
dr. Füzi Miklós, Orvosi Mikrobiológiai In-

tézet

Fogorvostudományi Karon

dr. Fábián Gábor, Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási Klinika

Gyógyszerésztudományi Karon

dr. Ludányi Krisztina, Gyógyszerészeti In-
tézet

Testnevelési és Sporttudományi 
Karon

dr. Tóth László, Pszichológiai Tanszék
Kormosné dr. Acsai Irén, Pszichológiai 

Tanszék
dr. Sterbenz Tamás, Sportmenedzsment 

és Rekreáció Tanszék
dr. Irmai István, Sportmenedzsment és 

Rekreáció Tanszék
Pálinkás József, Sportjáték Tanszék
dr. Ökrös Csaba, Sportjáték Tanszék
dr. Kovács Katalin, Sportjáték Tanszék
dr. Kokovay Ágnes Gyöngyvér, Társada-

lomtudományi Tanszék

Központi Szervezeti Egységnél

dr. Rudas Gábor, MR Kutató Központ
dr. Joób Máté Árpád, Mentálhigiéné Inté-

zet

Főiskolai docensi kinevezést 
kapott  

Egészségtudományi Karon

dr. Balogh Zoltán, Ápolástudományi és 
Egészségpedagógiai Intézet, Ápolástu-
dományi Tanszék

Soósné dr. Kiss Zsuzsanna, Családgondo-
zási és Módszertani Tanszék

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, Morfo-
lógiai És Fiziológiai Intézet

Nyitrainé dr. Garaj Erika, Társadalomtu-
dományi Intézet

Folytatás a 10. oldalon
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Egyetemi kitüntetések  

A Semmelweis Egyetem kiváló 
dolgozója kitüntetést kapta   

Gál Erzsébet ÁOK Érsebészeti Klinika 
dr. Becker Dávid ÁOK Kardiológiai 

Központ-Kardiológiai Tanszék
dr. Zsáry András ÁOK III. Sz. Belgyógyásza-

ti Klinika
Kovacsics Mónika ÁOK III. Sz. Belgyógyá-

szati Klinika
Bucsiné Garai Rozália ÁOK Neurológiai 

Klinika
Babusa Istvánné ÁOK Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika
Hernádi Istvánné ÁOK I. Sz. Belgyógyá-

szati Klinika
Bilák Istvánné ÁOK Urológiai Klinika

Rektori Dicséretet kapott többszö-
rös önkéntes véradók   

dr. Domokos Judit ÁOK Kútvölgyi Klinikai 
Tömb Szemészeti Rendelő

Parrag Ferencné ÁOK I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika

Cserna Ildikó ÁOK I. Sz. Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika

Dékáni Dicséretben részesültek   

Kovács Andrea ÁOK Neurológiai Klinika
Éberhardt Kinga ÁOK II. Sz. Gyermek-

gyógyászati Klinika
Medve Istvánné ÁOK II. Sz. Gyermek-

gyógyászati Klinika
Sipos Tibor ÁOK Transzplantációs és Sebé-

szeti Klinika
Fürstner János ÁOK Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika
dr. Joós Lajos ÁOK Aneszteziológiai és In-

tenzív Terápiás Klinika

dr. Orosz Zsolt osztályvezető főorvos, 
 Országos Onkológiai Intézet Humán és 
Kísérletes Daganatpatológiai Osztály

dr. Prohászka Zoltán tudományos fő-
munkatárs, ÁOK III. Sz. Belgyógyászati 
Klinika

dr. Szebeni János egyetemi docens, Kór-
élettani Intézet - Bay Zoltán Alapítvány 
- SE Nanomedicina

dr. Tretter László egyetemi docens, ÁOK 
Orvosi Biokémiai Intézet

Richter Gedeon 
tudományos pályadíjak   

A támogatást nemzetközi publikációs te-
vékenység alapján, pályázati úton lehetett 
elnyerni három kategóriában.

Az Egyetemi Tudományos Tanács, illetve 
a Doktori Tanács javaslata alapján a díjak 
odaítéléséről a Szenátus döntött. A díjkat 
dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit hu-
mánerőforrás igazgató adta át.

Kutatási pályadíjat nyert   

dr. Hamar Péter egyetemi adjunktus, a 
Kórélettani Intézet kutatója

dr. Szabó Dóra egyetemi adjunktus, az 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet munka-
társa

dr. Miheller Pál, a II. Sz. Belgyógyászati 
 Klinika egyetemi adjunktusa

dr. Molvarec Attila egyetemi tanársegéd, 
az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-
nika munkatársa

Publikációs pályadíjat nyert   

dr. Jakus Zoltán egyetemi adjunktus, az 
Élettani Intézet munkatársa

dr. Tőkés Anna-Mária tudományos mun-
katárs, a II. Sz. Pathologiai Intézet kuta-
tója

dr. Igaz Péter egyetemi tanársegéd, a II. Sz. 
Belgyógyászati Klinika munkatársa

dr. Nyirády Péter egyetemi adjunktus, az 
Urológiai Klinika munkatársa

Doktorandusz hallgatók pályadíját 
nyerte   

dr. Dezső Katalin (Témavezetője: dr. Nagy 
Péter, az I. Sz. Pathologiai Intézet egyetemi 
tanára)

Fábiánné Kirilly Eszter (Témavezetője dr. 
Bagdy György, a Gyógyszerhatástani 
Intézet igazgatója)

dr. Hirschberg Kristóf (Témavezetője dr. 
Entz László, az Érsebészeti Klinika  mun-
katársa)

Dr. Rácz István Alapítvány díja   

Dr. Rácz István Alapítvány díját Budai-
Szűcs Mária kapta (képünkön balra)

(Az összeállítást Tolnai Kata készítette, 
fotó: D. Kiss Balázs)

Folytatás a 9. oldalról

dr. Sipos Zoltánné ETK Morfológiai és Fizi-
ológiai Intézet

Varga Attila ETK Főigazgatói Hivatal

Habilitációs képesítést szereztek   

dr. Buzás Edit egyetemi docens, ÁOK Ge-
netikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet

dr. Csík Gabriella egyetemi docens, ÁOK 
Biofi zikai Intézet

dr. Hamar Péter egyetemi adjunktus, ÁOK 
Kórélettani Intézet

dr. Hirschberg Andor osztályvezető főor-
vos, Szt. János Kórház Fül-Orr-Gégészeti 
Osztály

dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, ÁOK 
Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élet-
tani Intézet

dr. Kóbori László egyetemi docens, ÁOK 
Transzplantációs Klinika

dr. Kovács Gábor egyetemi docens, ÁOK II. 
Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

dr. Kovács Tibor egyetemi docens, ÁOK 
Neurológiai Klinika

dr. Langer Róbert egyetemi docens, ÁOK 
Transzplantációs Klinika

dr. Mészáros György egyetemi docens, 
ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

dr. Nyirády Péter egyetemi adjunktus, 
ÁOK Urológiai Klinika

Pálvölgyi Béláné ÁOK Igazságügyi és Biz-
tosítás-orvostani Intézet

Dereskey János GYTK Hőgyes Tömb
Sóki Edit ETK Könyvtár
Szöllősi Gyula Biztonságtechnikai és Lo-

gisztikai Igazgatóság

Rektori Dicséretben részesült   

Bajorné Varga Piroska ÁOK Kardiológiai 
Központ-Kardiológiai Tanszék

Kovács Réka ÁOK Transzplantációs és Se-
bészeti Klinika

Flandera Edéné ÁOK Transzplantációs és 
Sebészeti Klinika

Vadászné Balassa Mária ÁOK Neurológi-
ai Klinika

Vass Tiborné ÁOK Kútvölgyi Klinikai Tömb 
Járóbeteg-ellátás

Károlyi Mónika ÁOK Kútvölgyi Klinikai 
Tömb Központi Műtő

Fekete Éva ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Kli-
nika

Török János ÁOK Pszichiatriai és Pszicho-
terápiás Klinika

Dobrovinszki Józsefné ÁOK Pszichiatriai 
és Pszichoterápiás Klinika

Dió Mihály ETK Orvostechnikai Tanszék
Geleta Béla Biztonságtechnikai és Logisz-

tikai Igazgatóság
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Rektorhelyettesek

Az egyetemi Semmelweis Napi ünnepségen vette át megbízatását három 
éves időszakra a három új rektorhelyettes. Számuk változatlan, ám 
munkamódszerük, feladatelosztásuk a korábbiakétól különbözik. Bár a 
nagy egyetemi feladatköröket egymás között felosztva kezelik, egyfajta 
projekt alapú munkamegosztást követve lehetnek átfedések egymás 
munkaterületére. 

Míg például a graduális képzés adta fel-
adatok dr. Szél Ágoston általános rek-
torhelyettes irányítása alatt vannak, a 
posztgraduális képzést dr. Kellermayer 
Miklós oktatási és külkapcsolati rektor-
helyettes felügyeli, aki emellett az egyete-
mi nanotechnológiai projekt koordinátora 
is. A tudományos, pályázati és innovációs 
terület ügyei dr. Tóth Miklós felügyelete 
alá kerültek. Mindemellett az egyetem ka-
rait és egyes szervezeti egységeit is egy-
egy rektorhelyettes képviseli.

Szél Ágoston
A Doktori Iskola elnökeként, egyko-
ri dékánhelyettesként és több éves tan-
székvezetői előélettel könnyűnek látszik 
a helyzete egyetemi vezetői tapasztala-
tainak köszönhetően. Ám – mint mondja 
– most sokkal több fronton kell egyidejű-
leg helytállnia, ráadásul a gazdasági válság 
közepette az egész egyetem nagyon ne-
héz helyzetben van. Az egészségügyi fel-
sőoktatást mind az egészségügyi, mind az 
oktatási szférát érintő restrikció egyszer-
re sújtja. Bár az első félévben a gazdasági 
irányítás gondossága eredményeképpen a 
nehézségek nem jelentkeztek kataklizma-
szerűen az egyetem falain belül, a helyzet 
mára negatív fordulatot vett.

Válságmenedzselés
Nyáron érte el a válság az egyetemet, ek-
kor állt be az a gazdálkodást érintő mar-
káns fi nanciális fordulat az egyetem éle-
tében, ami kihívások elé állítja mind a régi, 
mind az új vezetőket. Úgy kell biztosítani 
az egész intézmény működőképességét, 
megfelelve a nehéz anyagi helyzetnek, 
hogy maradandó károsodást lehetőleg ne 
szenvedjen az egyetem szellemi bázisa. 
Míg beruházásokat fél évre, egy évre sú-
lyosabb következmények nélkül lehet ha-
lasztani, addig az esetleges humán erőfor-
rás áldozat nem pótolható rövid idő alatt 
– mondja Szél rektorhelyettes.
Nehéz a restrikciós döntéshozatal, de a 
meghozott intézkedések közvélemény elé 
tárása sem könnyű feladat. Nagyon fontos, 

hogy megértsék az emberek: az egész in-
tézmény túlélése érdekében bizonyos ál-
dozatokat meg kell hozni. Szél Ágoston 
szerint ez jelenleg a vezetők előtti legna-
gyobb kihívás. Ugyanakkor ennek megol-
dása közepette sem veszik le tekintetüket 
a jövőről.

Folyamatos kurrikulum-
igazítás

Infrastruktúrájában és nagy részben kurri-
kulumában is megújult, külföldi képzőhe-
lyekkel bővült egyetemünk Európa rangos 
felsőoktatási intézményei között van fenn-
állásának 240. évében, 2009-ben. A fejlődés 
nem áll meg, feladat még van bőven. Olya-
nok is, amelyek az anyagi helyzettől füg-
getlenül végrehajthatók. Ezek közül kettőt 
emel ki Szél Ágoston: elsősorban az ÁOK 
kurrikulumon két éve keresztülvitt nagy 
átalakítás utáni, mint mondja: fi nomhan-
golást. Annál is inkább, mert szerinte nem 
kampányszerű kurrikulum-reformokra, ha-
nem annak rendszeres kiigazítására van 
szükség. A tananyag és az óraszámok glo-
bális átrendezése ugyan megtörtént az or-
voskaron, de az egyidejűleg oktatott, illet-
ve az egymásra épülő tantárgyak közötti 
koherencia megteremtése még nem ért 
véget. Az intézeti tematikákban sokszor 
nem tükröződik az a szándék, hogy a más 
tárgyak keretében oktatott tananyagot is 
komolyan fi gyelembe vegyék. Ehhez az 
kell, hogy a tanszékek, és az oktatási ügye-
kért felelős munkatársak érezzenek felelős-
séget azért, hogy egymás tananyagát, és 
azok időbeli beosztását is megismerjék.

Kapcsolat a hallgatókkal
Mint ahogy eddig is tette, Szél Ágoston 
nagy lelkesedéssel vállalja, hogy a hallga-
tók kéréseit, véleményét továbbítja a dön-
téshozó fórumok tagjainak, hogy az ott 
születő döntések meghozatala előtt meg-
ismerhessék a hallgatóság szempontjait, 
véleményét az adott kérdésben. És meg-
fordítva: azon lesz, hogy a hallgatókat érin-
tő döntések szempontjait megismertethes-

se az ifj akkal. Minden felvetődő hallgatói 
probléma bármely fórum felé közvetíté-
sét személyesen vállalja a rektorhelyettes, 
hogy még orvosolhatóságuk idején kide-
rüljenek, s megnyugtatóan rendeződje-
nek.
Mindennapjainak mottója lehetne az a 
gondolat, hogy nemcsak az a fontos, mit 
teszünk, hanem az is, hogyan tesszük. A 
 lényeg, hogy amikor bármit végzünk, ad-
juk bele minden tudásunkat, elszántsá-
gunkat, energiánkat, a legtöbbet, ami tő-
lünk telik.

Tolnai Kata

�  Szél Ágoston
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Szél Ágoston

Általános orvosi diploma, 1980 (SOTE, Buda-
pest)
Az orvostudomány kandidátusa (A retina 
színspecifi kus fotoreceptorainak azonosítása 
látópigmentek ellen készített ellenanyagok-
kal), 1989, MTA
Az MTA doktora (biológiai tudományok), 
(Színspecifi kus fotoreceptorok diff erenciálódá-
sa és eloszlása a retinában), 1996, MTA
Habilitáció, 1997 (SOTE, Budapest)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997-2000.

Kitüntetései
Egészségügyi Miniszteri Kiváló dolgozó ki-
tüntetés – 1989
Lenhossék-díj – 1989
Huzella-díj – 1996
Kiváló dolgozó kitüntetés (SOTE) – 1996
OTKA Ipolyi Arnold-díj – 2007

Fontosabb egyetemi funkciói
ÁOK, oktatási dékánhelyettes (2001 - 2003); 
Doktori Tanács, elnök (2003 - ); Habilitációs 
Bizottság, tag (1996 - ), Tehetséggondozási 
Tanács, tag (2007 - ); Doktori Tanács, Vélemé-
nyező és Minőségellenőrzési Bizottság, elnök 
(1997 - 2003); Molekuláris Orvostudomány-
ok Doktori Iskolája, alapító tag, törzstag; PTE 
Doktori és Habilitációs Bizottság, tag (2000 
- 2003); ÁOK Oktatási és Kreditbizottság, el-
nök (2003- ); Egyetemi Tudományos Bizott-
ság, tag (2000 - ), Minőségfejlesztési Tanács, 
tag (2007 - ).
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Rektorhelyettesek

Kellermayer Miklós
Jószerivel még meg sem melege-
dett igazgatói széke, amikor Tulassay 
 Tivadar rektor felkérte őt az oktatási 
és külkapcsolati rektorhelyettesi poszt-
ra. Bár meglepődéssel, de örömmel és 
kihívásként fogadta a megtisztelő fel-
kérést, amit családja és munkatársai tá-
mogatásával fogadott csak el. A nemzet-
közi ügyek mellett főként az egyetemi 
posztgraduális képzés (rezidens-, szak- 
és PhD képzés) felügyelete tartozik 
rektorhelyettesi feladatkörébe.
Kiemelt aktuális feladatai között említi 
az átalakuló rezidensképzést. Nemcsak a 
rezidensek száma, hanem a képzés ideje, 
struktúrája, a fi nanszírozás és a szerző-
déssel letöltendő idő hossza is változik. 
A karoknak pályázat útján kell kérelmez-
ni a jövő évi kereteket, ezek előkészítése 
a jelenlegi legnagyobb feladat.
A nemzetközi kapcsolati teendők között 
az angolszász egyetemi rendszerekkel 
való szorosabb hídépítést és a Semmel-
weis Egyetem Alumni programjának ha-
tékonyabbá tételét tekinti fontos célok-
nak.
A sikert relatívnak tartja, mint mondja, 
értékesebb számára családjának és kollé-
gáinak bizalma és szeretete, mint a szűk 
értelemben vett, impakfaktorral mérhe-
tő szakmai teljesítmény. Pécsi laboratóri-

uma e napokban költözik Pestre. A mun-
kahelyváltás átmenetileg visszavetette 
kutatócsoportjának tudományos aktivi-
tását, de mára minden nehézséget sike-
rült elhárítani. Munkájában kulcsszó és 
vezérlőelv a hatékonyság. S ami mottó-
ként kíséri életében, az Márk evangéliu-
mában található: Ne félj, csak higgy!

Fotó, szöveg: Tolnai Kata

Kellermayer Miklós

Tanulmányok

Középiskolai tanulmányok: pécsi Nagy La-
jos és houstoni (USA) Alief Elsik gimnáziu-
mok.
Orvosi diploma (summa cum laude) Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen 1988-ban.
1988-98 között MTA TMB ösztöndíjas, majd 
a POTE Központi Laboratorium munka-
társa.
1998 és 2008 között a PTE ÁOK Biofi zikai In-
tézet munkatársa.
PhD fokozat 1998-ban, 2004-ben habili-
tált, a Biológiai Tudományok Doktora címet 
2008-ban szerezte meg.

Szakmai munka

1993-1998 között a POTE-n előadó, gyakor-
latvezető és vizsgáztató a Biometria, majd 
1998-tól a Biofi zika orvostudományi alap-
tantárgyak keretében magyar és angol 
nyelven. Négy kreditpontos és két PhD kur-
zus fejlesztésében és oktatásában vett, il-
letve vesz részt.
1997-ben az elsők között sikerült egyetlen 
fehérjemolekulát megfognia és megnyúj-
tania speciális lézercsipesz módszerrel. 
Nemzetközi és hazai pályázati támogatás-
sal egy innovatív Nanobiotechnológia és 
Egymolekula Biofi zika munkacsoportot hí-
vott életre.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Elméleti 
Orvostudományi Doktori Iskola Ionizáló és 
nem ionizáló sugárzások biológiai hatásai 
program vezetője.

Külföldi tanulmányutak

1989-93 között a University of Wa-
shington Bioengineering intézetében 
Seattle-ben, 1995-97 között a Washing-
ton State University Állatorvosi fakultá-
sán Pullmanban, és 2001-ben a University 
of California Fizikai Intézetében Berkeley-
ben.

Ösztöndíjak, pályázatok

1991-1993 között az American Heart 
Association posztdoktori ösztöndíjasa. 
1998-2001 között Bolyai, 2001-ben Álla-
mi Eötvös, és 2003-2005 között  Széchenyi 
Ösztöndíjas. 2001-2005 között elnyer-
te a Howard Hughes Medical Institute 
International Research Scholarship pályá-
zatát.
2000-2003 között az Európai Unió V. Keret-
program támogatása, 1993 óta az OTKA, az 
ETT, az OMFB, a TéT és az NKTH számos ku-
tatási és műszerpályázatát nyerte el.

�  Kellermayer Miklós

Kutatók Éjszakája 2009
Szeptember 25-én délutántól kezdve több mint 600 ingyenes program során mutat-
ják be közérthetően a tudományos módszereket és eredményeket országszerte.
A tudomány fesztiváljának célja a szórakoztatáson túl az, hogy minél több fi atalt 
győzzön meg arról, érdemes olyan pályát választania, amelyben hangsúlyos sze-
repet kapnak a tudományos vagy műszaki ismeretek, és az új dolgok felfedezése. 
Egyetemünkről Szél Ágoston professzor vesz részt ezen az egész Európában népsze-
rű rendezvényen. A budapesti program központja a Millenáris. 

Az egyetemi rendezvényeket az alábbi linken találják:
http://www.kutatokejszakaja.hu/index.php?page=3&aloldal=4

TA

Keresve is nehezen találni olyan embert, akinek élete az elmúlt egy évben 
annyi fordulatot vett, mint az övé. A pécsi orvos-biofi zikus tavaly július 
elsején foglalta el a Semmelweis Egyetem Biofi zikai és Sugárbiológiai 
Intézet igazgatói pozícióját. Új város, új intézmény, ahova kezdetben 
ingázva járt be. A család: orvos felesége és öt gyermeke Pécsett maradt 
mostanáig. Legkisebb gyermekével már Budapesten élnek.
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Tóth Miklós
Az egyetem eddigi három feladatpillére 
(oktatás, kutatás, gyógyítás) napjainkra ki-
bővült további kettővel: innovációval és 
vállalkozással, aminek egyetemi megvaló-
sítása és koordinálása Tóth Miklós vállára 
került. Eddigi szakmai pályája végig a Sem-
melweis Egyetemhez köti, sikereit tanárai 
sikereként éli meg.
Mint mondja, a tudomány és az innováció 
kitörési pont is az egyetem továbbfejlesz-
tésében, de hangsúlyozza, hogy a jelen-
legi gazdasági helyzetben minden szóba 
jö hető külső gazdasági forrást meg kell ra-
gadni.

Kiválóság
A Semmelweis Egyetem mint az ország 
egyik legnagyobb tudományos teljesít-
ményt nyújtó intézménye, a tapasztala-
tok szerint, ki is tudja használni a hazai és 
a nemzetközi pályázati pénzforrásokat. Az 
innovációs kitörési pontnak mindenkép-
pen az egyetem kiválóságán kell alapulnia. 
A kiválóság mellett fontos az intézményi 
autonómia és a nemzetköziség, elsősor-
ban a tudományban és az innovációban. 
Ezek gyakorlatilag határtalan lehetősége-
ket hordoznak – mondja Tóth Miklós, hoz-
zátéve: ma már el tudtunk jutni Brüsszelig, 
ahonnan pályázati pénzeket hoznak kuta-
tóink. Továbblépésként, az eredmények 
fokozása érdekében felvetődik a profesz-
szionális, közvetlen és állandó brüsszeli 
képviselet igénye is.
Az innovációs törvény 2005-ös meg-
születése óta a hazai felsőoktatási intézmé-
nyek sorában egyetemünk elsőként hozott 
létre spin off  vállalkozási formákat. A kez-
detben Technológiai Transzfer Irodaként 
működtetett szervezeti egység mára éven-
te több százmilliós bevételt termelő, kivá-
ló eredményeket felmutató  Semmelweis 
Innovációs Kft-vé alakult. Egyik nagy érde-
me, hogy – elsősorban a fi atal – egyetemi 
kutatók fi gyelmét és attitűdjét a piaci hasz-
nosítás felé fordította, amit az egyetemnek 
minőségben és számban is egyre növekvő 
kiváló ipari kapcsolatai is megkönnyítenek.

A hazai és a nemzetközi tapasztalatok bir-
tokában úgy látszik, a hatékony technoló-
giai transzfer két fokozatban valósítható 
meg ipar és egyetem között. 

Hatékony technológiai 
transzfer
Egyrészt egy tudásközpont-típusú, egye-
temi gesztorságú szervezettel, másrészt 
pedig egy iparközeli konzorcium egyidejű 
működtetésével. (Az egyetemek és az ipar 
közti nagy érdekkülönbségek e két terület 
kívánatos egylépcsős összeköttetését jelen-
leg még nem tudják megvalósítani, ezért két 
szervezeti modellben gondolkodnak a szak-
emberek: az egyetemi bázison működő, de 
ipari társpartnereket is magában foglaló tu-
dásközpontokban, és a másik, az Asbóth pá-
lyázati típusú rendszerben, ahol döntően az 
ipari fél a meghatározó, noha az egyetem is 
visz bele tőkét: a tudást.)
Ezzel párhozamosan természetesen kel-
lenek olyan kutatók is, akik széles bázisú 
alapkutatást folytatnak – hangsúlyozza a 
rektorhelyettes. A hatékony egyetemi in-
nováció ugyanis csak alapkutatásra épül-
ve valósítható meg, mert csak ez biztosítja 
folyamatosan az újabb iparilag hasznosít-
ható ötletek megszületését, amiknek sajá-
tossága, hogy tudatosan előre nem tervez-
hetők.
Az elkövetkező hároméves periódusban 
mindenekelőtt meg kell fogalmazni az 
egyetemen projektre megérett tudomá-
nyos és innovációs területeket, amelyek a 
legerősebb pályázati potenciállal bírnak, 
és sikerre kell őket vinni, vagyis meg kell 
szerezni megvalósításukhoz a szükséges 
pénzt – szögezi le Tóth professzor. Ilyen 
ígéretes terület jelenleg például a közpon-
ti idegrendszerre ható, gyógyászatilag ha-
tékony molekulákkal kapcsolatos kuta-
tások, vagy az egyre erősödő egyetemi 
nanomedicina és a képalkotó eljárások kí-
sérletes továbbfejlesztése több egyetemi 
intézmény bázisán. Nem különben a kül-
földről hazatérő ifj ú kutatók munkája men-
tén is defi niálhatók lesznek olyan témák, 
amelyek stratégiai fontosságúak az egye-

tem számára – mondja, miközben a már si-
kerrel futó projektek továbbfejlesztésére is 
felhívja a fi gyelmet. Formálódik egy ifj ú ku-
tatókat is szép számmal magában foglaló 
kreatív tudós csoport, aminek tagjai az in-
novatív gondolkodást teljesen sajátjuknak 
érzik, és termékig fogják tudni vinni kuta-
tásaik eredményeit – vetíti előre Tóth Mik-
lós rektorhelyettes.

Fotó, szöveg: Tolnai Kata

�  Tóth Miklós

Tóth Miklós
1986 Általános orvosi diploma, SOTE
1987-1993  Kutatóorvos, SOTE Ér- és Szív-

sebészeti Klinika, Juhász Nagy 
Sándor laboratóriuma.

1987-1990  Vendégkutató, Gyógyszertani 
Intézet, Heidelberg, Németor-
szág.

1989  Német orvosdoktori cím, Mag-
na cum Laude, Heidelberg.

1991  Tudományos Titkár, Magyar Tu-
dományos Akadémia, Orvosi Tu-
dományok Osztálya

1992-1993  Vendégkutató, Gyógyszertani 
Intézet, Oulu-i Egyetem, Finnor-
szág.

1994-2005  SOTE, I.Sz. Belgyógyászati Klini-
ka, klinikai orvos, tudományos 
főmunkatárs, de Châtel Rudolf 
munkacsoportja

1997 Belgyógyászati szakvizsga
2000-2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2002 MTA Doktora fokozat
2002–2007  Osztályvezető, Gottsegen 

György Országos Kardiológiai 
Intézet, Kutatási Osztály

2003–2007  Elnökségi tag, Magyarország 
és volt kelet európai országok 
képviselője, European Medical 
Research Councils, European 
Science Foundation.

2005  Igazgatóhelyettes, Szentágothai 
János Tudásközpont.

2006  Igazgató, Technológiai Transz-
fer Iroda, Semmelweis Egyetem.

2007  Tanszékvezető egyetemi tanár, 
Semmelweis Egyetem, Egész-
ségtudományi és Sportorvosi 
Tanszék

PhD  képzés: 9 végzett PhD hallgató

Az egyetemi kutatás, a tudományos tevékenység és az innováció 
összekapcsolódott rektorhelyettesi feladatkörében. Eddigi 
tudományszervező tapasztalata, amelyet a többi közt a Szentágothai 
János Tudásközpont igazgatóhelyetteseként és az MTA Orvosi 
Tudományok Osztálya tudományos titkáraként szerzett, garanciát jelent 
rektorhelyettesi munkájának sikerére. 
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A július végén kirobbanó őssejt-botrányt 
megelőzve, június 23-án foglalkoztak a ku-
tatók a Molekuláris Neurológiai Klinikai és 
Kutatási Központ által szervezett előadá-
son azzal az izgalmas kérdéssel, hogy gyó-
gyítanak-e az őssejtek. Mint dr. Molnár 
Mária Judit igazgató bevezetőjében el-
mondta: fontosnak tartják a betegek okta-
tását, ezért félévente jelentkező előadásso-
rozattal szeretnék a molekuláris medicinát 
népszerűsíteni. Későbbi lapszámunkban 
részletesen olvashatnak a rendezvényről, 
és bemutatjuk a központ tevékenységét is.

S.J.

Őssejtterápia: 
kuruzslás vagy gyógyítás?

A betegek tanítását célozza a „Molekuláris medicina mindenkinek” 
című sorozat, amelyet a Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási 
Központ (MNKKK) indított. Az első előadáson az őssejtekről, a velük 
végezhető terápiáról, a kutatások eddigi eredményeiről tájékozódhatott a 
hallgatóság. 

Látogató professzori 
ösztöndíj

A Semmelweis Egyetem is elnyerte az 
Amerikai Neurológiai Társaság Whitaker 
látogató professzori ösztöndíját, mely-
nek keretében a 2009/2010-es tanév 
második félévében sor kerül Kertész 
 András, a kanadai University of Western 
Ontario neurológiai intézetének profesz-
szora, a neurodegeneratív megbetege-
dések kiemelkedő kutatója tíznapos bu-
dapesti látogatására. Itt tartózkodása 
során a tervek szerint tantermi előadá-
sokat tart ötödéves hallgatóknak, PhD 
hallgatóknak és orvosoknak, valamint 
egyeztetések történnek kutatási együtt-
működési lehetőségekről is.

�  Kertész András

John Nicolas Whitaker 1995-1997 kö-
zött az Amerikai Neurológiai Társaság 
(American Neurological Association, 
ANA) elnöke, az orvosképzés, ezen belül 
a neurológiai oktatás kiemelkedő alak-
ja volt. Emlékére hozta létre az Amerikai 
Neurológiai Társaság a John N. Whitaker 
Visiting Professorships pályázatot, me-
lyet évente legfeljebb 5 egyetem nyer-
het el.
A meghívott előadó, Andrew Kertésznek 
folyóiratokban több mint 200 tudomá-
nyos közleménye jelent meg, közel 100 
könyvfejezet szerzője. A magyar tudo-
mányos életben is részt vesz, például az 
Ideggyógyászati Szemle nemzetközi ta-
nácsadó testületének tagjaként.

tk

Külföldi professzor

Az ÁOK Magatartástudományi Intézet 
könyvtárában július 9-én külföldi pro-
fesszort láttak vendégül. Gary Rodin a 
pszichoonkológia nemzetközileg ismert 
szakembere, a Torontói Egyetem pszi-
chiátria professzora, a Department of 
Psychosocial Oncology and Palliative Care, 
Princess Margaret Hospital, University 
Health Network alapítója és vezetője. Ku-
tatásai és publikációi az előrehaladott és 
terminális betegségek pszichoszociális 
vonatkozásaira fókuszálnak. A világhírű 
szakember „Managing Cancer and Living 
Meaningfully: A Brief Psychotherapeutic 
Intervention for Patients with Advanced 
Disease” címmel előadást tartott az inté-
zet munkatársainak és az érdeklődő okta-
tóknak.

Tátrai túra

Szeptember utolsó hétvégéjén túrát ter-
vezünk az Alacsony Tátra legmagasabb 
csúcsára. Szombat reggeli autós indulás-
sal, odaérkezés után kb. 600 méter szintkü-
lönbségű túrával 2-2,5 óra alatt megyünk 
fel a menedékházhoz, ahonnan hajnalban 
felmászunk (kb. 400 méteres szintkülönb-
ség) a Gyömbér kétezer méteres csúcsára 
a napfelkeltét megnézni. 
A túra nem igényel különösebb gyakor-
lottságot, de csak olyanok jöjjenek, akik 
tudnak három órát egyfolytában gya-
logolni. Jelentkezés a  
katona.lszl@gmail.com e-mail címen.

Katona László

ESN Semmelweis
Az ESN az Erasmus Student Network rövidítése, ami egy nemzet-
közi diákszervezet. Célja az Erasmus-hallgatók beilleszkedésének 
elősegítése Európa-szerte, brüsszeli központtal.
Tervük a következő szemeszterre, hogy minél több színvona-
las,  közösségépítésre alkalmas rendezvényt kínáljanak a diákok-

nak, amelyeken nem csak az Erasmus diákok részvételére szá mítanak. A kirándulás, táncház, 
teaház, kulturális est, közös sportolás, zenekari zenélés, mind-mind olyan alkalom, ahol az 
 egyetem  diákjai megismerhetik egymást, kép zési formától, kartól függetlenül. 
Információ: erasmus.sote.hu honlapon lehet olvasni, illetve az érdeklődők
esnsebudapest@gmail.com címre írt leveleire is szívesen reagálnak az egyetemi ESN lelkes 
alapító diákjai. Következő lapszámunkban részletesen olvashatnak a tervezett programokról.

tk
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Klinikai szimulációs
laboratórium

Beteg gyermekek 
táboroztatása

A seregélyesi általános iskola (Fejér me-
gye) táborában augusztus 10-14-e kö-
zött üdülhetett 45 gyermek az II. számú 
Gyermekklinika kis betegei közül. Az is-
kola térítésmentesen adta az ingatlant, 
az Együtt a Daganatos Gyermekekért 
Alapítvány pedig az útiköltséget, vala-
mint a reggelihez és a vacsorához szük-
séges alapanyagokat biztosította. Az 
ebédfőzést szponzor vállalta. A tábori 
csoportvezetők a klinikán korábban ke-
zelt 20-23 éves egykori betegek voltak, 
akik önként és térítésmentesen vállal-
ták, hogy felügyelik a kis betegeket.

Művészetterápia 

A Tűzoltó utcai klinikán kezelt gye-
rekeknek művészetterápiás délutánt 
szerveztek a közelmúltban. A fi atalok 
kipróbálták a fazekas mesterséget. Kü-
lönféle eszközöket, bögréket, vázákat 
készítettek. 
A török Lösev Alapítvány, amely kórhá-
zi gyógyító munkát támogat, a nyáron 
vendégül látott a II. számú Gyermek-
klinika korábbi betegei közül 5 gyógy-
ult fi atal felnőttet, akik angol nyelven 
mondták el tapasztalataikat a magyar 
onkológiai klinikai ellátásról és gyó-
gyulásukról. Ankarába történő uta-
zásukat az Együtt a Daganatos Gyer-
mekekért Alapítvány fi nanszírozta. A 
Lösev Alapítvány képviselőinek a ma-
gyar gyermekek készítette fazekas tár-
gyakkal kedveskedtek − tudtuk meg 
Takácsné Stalter  Judittól, az alapítvá-
nyi kuratórium elnö kétől.

�  Csóka Mária (instruktor), Dovidénas Ilona (II. éves gyógytornász) és Burány
Orsolya (II.  éves ápoló) 

Pályázat Jó tanuló, jó 
sportoló kitüntetésre

Pályázatot az egyetem kiváló tanulmá-
nyi és sporteredményeket nyújtó nap-
pali tagozatos hallgatói nyújthatnak 
be december 10-ig, személyesen. 
A teljes felhívás a 
http://www.sote.hu/intezetek/
hirek/hir.php?inst_id=167&news_
id=2588 
linken olvasható.

Szeptember 16-án nyitották meg ünnepélyes keretek között az ETK Vas utcai épületében 
azt a laboratóriumot, amely megfelelő környezetet és infrastruktúrát biztosít a kompeten-
cia-alapú gyakorlati képzéshez. Úgy alakították ki, hogy a szereplők és a környezet a lehe-
tő legteljesebb mértékben hasonlítson a valóságos szituációra. Későbbi lapszámunkban 
bővebben olvashatnak az eseményről és a laborról. 

Szöveg, kép: tolnai

Nordic walking:  Népliget
Tartásjavító torna:  Zágrábi út
Önvédelem:  Zágrábi út
Aerobic:  Zágrábi út

Szakemberek irányításával az esti órák-
ban. Szabadtéri létesítményeink az óra-
rendi órákon kívül térítésmentesen ren-
delkezésre állnak. Ezek szerint:

Zágrábi úton
Salakos, betonos és füves focipálya
Betonos teniszpálya
Konditerem (6. 00 – 22. 00 a hét minden 
napján)

A Népligetben 
A salakos teniszpályákat a kötelező test-

nevelési órák időpontján kívül a hét min-
den napján használhatják a dolgozók. A 
salakos focipálya és a strandröplabda-pá-
lya korlátozás nélkül használható előze-
tes bejelentkezés alapján.

Az egyetem dolgozói a hallgatókhoz ha-
sonlóan féláron, alkalmanként 550 Ft-ért 
látogathatják a VITUKI uszodát, család-
tagjaikkal együtt. A sportlétesítmények 
időkorlátozása csak a tanítási időre vo-
natkozik. További információ a központ 
honlapján: 
http://www.sote.hu/intezetek/?inst_
id=167

Kiss Kálmán
Testnevelési és Sportközpont igazgatója

Sportolási lehetőségek 
dolgozóknak
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Kari szintű stratégia kialakítása, hazai lobbi 
és intézményfejlesztési ügyek, nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztése, egyetemi és nem 
egyetemi szintű idegen nyelvű képzés, PR 
és marketing munka, valamint a kari pályá-
zati koordináció ellátása. Fontos cél a Kar 
megfelelő piaci pozícionálása, ami a ver-
senyképes, szolgáltatói kar tekintélyének 
megerősítését jelenti mind hazai, mind pe-
dig nemzetközi vonatkozásban.
Az igazgatóság segíti a kar kapcsolatrend-
szerébe tartozó államigazgatási intézmé-
nyekkel való együttműködést, és közös 
projektek előkészítésének koordinálását. 
A sportági szakszövetségekkel, és más, a 

TF Karral együttműködésben álló sport-
szervezettekkel kapcsolatos koordiná ciós 
feladat ellátása mellett a TF Karnak az is 
feladata, hogy a sportpiac szereplőinek 
igényeit, érdekeit hordozó cselekvési prog-
ramok megvalósításában részt vegyen.

Munkatársak
Megbízott igazgató: dr. Kozsla Tibor, stra-
tégiai és pályázati ügyek: Juhász Lászlóné 
és Horváth Hajnalka, kommunikációs re-
ferens: Kovács Ágnes, Erasmus, EU és nem-
zetközi kapcsolatok: Sarkadi  Johanna, 
angol nyelvű képzés: Markolt Imre, nem-

zetközi edzőképző tanfolyam:  Csermely 
Gábor, logisztika, idegenrendészet: Beló 
Ilona, operátor – a TF.hu szerkesztője: 
 Király András. Az igazgatóság a 1123 Bu-
dapest, XII. Alkotás u. 44. szám alatt találha-
tó, a 487-9240 és a 487-9288-as telefonon 
érhető el.

Tevékenységek
Előkészíti és koordinálja a Kari Tanács és a 
TF vezető tisztségviselői hatáskörébe tar-
tozó, a stratégiát érintő feladatokkal kap-
csolatos kari szintű döntéseket, felügyeli a 
döntések végrehajtását, kari szintű koordi-
nálását. A kar szervezeti egységei számá-
ra szakmai koordinációs, tanácsadó tevé-
kenységet is végez.
Az igazgatóság készíti elő, felügyeli és hajt-
ja végre a kar PR és Marketing tervét, kap-
csolatot tart a médiával, a kart támogató 
szervezetekkel, valamint szervezi és nyil-

Folytatás a 17. oldalon

TF Stratégiai és Nemzetközi 
Igazgatóság

Idén júliusban alakult kari átszervezés eredményeképpen. Az alábbiakban 
bemutatjuk az új szervezet működését, munkatársait, akik összhangban 
az egyetemi stratégiával és együttműködve a központi szervezeti 
egységekkel, a többi közt koordinálják a TF-re vonatkozó cselekvési 
programot. Feladatuk meglehetősen sokrétű.

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa felvételt hirdet belgyógyász 
szakorvosok vagy szakvizsgával még nem rendelkező orvosok számára a 

VI. Belgyógyászat – Általános Osztályára 

Az állások főállású jogviszonyban és mellékfoglalkozásban is betölthetőek.

Pályázati feltételek: belgyógyászat szakvizsga vagy szakorvos képzésben való részvétel (szándéka);
   büntetlen előélet.

Feladat:   a betegek gyógyításában történő részvétel.

A jelentkezéshez csatolandó:
   szakmai életutat bemutató önéletrajz (kézzel írott formában is);
   végzettséget igazoló okiratok másolata;
    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés:   KJT alapján. Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők. 

Intézményünk súlyponti kórház, ahol szinte minden szakma képviselteti magát.
Könnyen megközelíthető az M0-on autóval. Szálláslehetőséget a kórház területén elhelyezkedő nővérszállón 
tudunk biztosítani.

    A jelentkezési anyagokat Dr. Bedros J. Róbert Ph. D. főigazgató főorvoshoz kell 
benyújtani a megjelentéstől számított 15 napon belül.

    Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
e-mail: foigtitkar@fl orhosp.hu.” (x)
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vántartja a kari szintű üzleti kapcsolato-
kat. Felügyeli és gondozza a kar központi 
honlapját, valamint tájékoztató kiadványa-
it, a szervezeti egységekkel együttműkö-
désben. Szervezi a kar kommunikációját, 
koordinálja, illetve közreműködik a kari 
rendezvények előkészítésében és lebonyo-
lításában.
A jóváhagyott stratégiai tervek alapján az 
igazgatóság előkészíti a hazai és nemzetkö-
zi vonatkozású akciótervek végrehajtását, 
koordinálja az ezzel kapcsolatos feladato-
kat. Feladatkörébe tartozik a kar kétoldalú 
nemzetközi kapcsolatainak gondozása, a 
nemzetközi szakmai szervezetekkel ápolt 
kapcsolatok és projektek, csakúgy, mint a 
kar tevékenységi körébe tartozó Európai 
uniós programok, és az idegen nyelven fo-
lyó egyetemi és nem egyetemi szintű kép-
zések gondozása.
Felkutatja, szervezi és koordinálja a kar 
kompetenciájába tartozó angol nyelven 
folyó, elsősorban külföldön beindítható 
különböző szintű képzéseket, a megvaló-
sításra kerülő nemzetközi szerződéseket. A 
TF hét nemzetközi szervezet tagja.
Az igazgatóság koordinálja a kar pályázati 
tevékenységének adminisztrációját, meg-
szervezi a pályázatfi gyelést. Koordinálja a 
Semmelweis Egyetem által előírt pályáza-
tok beadására, követésére, aláírások be-
szerzésére vonatkozó feladatokat, teendő-
ket. Regionális, országos és európai szintű 
projektekben, pályázatokban képviseli a 
kart.

Későbbi lapszámunkban cikket olvashatnak 
Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszóval, az 
igazgatóság kommunikációs munkatársá-
val.

T.K.

�  Elöl: Sarkadi Johanna, Juhász Lászlóné, dr. Kozsla Tibor, Kovács Ágnes, 
Horváth Hajnalka, Beló Ilona, hátul: Király András, Csermely Gábor, Markolt 
Imre

Kozsla Tibor

Tanulmányok 

1984-1989.  Magyar Testnevelési Egyetem (TF), Budapest.
1997.  Egyetemi doktori cím (Dr. Univ.), Magyar Testnevelési Egyetem

Szakmai tapasztalat   

1991-1993.  Nemzetközi referens, TF Továbbképző Központ.
1993-2002.  Osztályvezető, TF Nemzetközi Osztály.
1998-2002.   Titkár, Sporttudományok Európai Hálózata a Felsőoktatásban Európai Uniós 

szakmai szervezet Közép-kelet európai titkársága Budapest székhellyel.
1999-2001.  Adminisztratív igazgató, TF angol nyelvű testnevelő tanári program.
2001-2008.  Társelnök, később alelnök, Magyar Élet-és Vízimentő Szövetség.
2001.   Társszerző, Megvalósíthatósági Tanulmány (Master Plan) a 2006-os Ázsia Játé-

kok megszervezésére Katarban.
2002-  Végrehajtó Bizottsági tag, Európai Életmentő Szövetség.
2002-2007.   Személyi szaktanácsadó, a Katar Olimpiai Bizottság elnöke és főtitkára – Sejk 

Tamim bin Hamad Al-Thani (katari trónörökös) és Sejk Saoud bin Abdulrahman 
Al-Thani.

2006.   Társszerző, Megvalósíthatósági Tanulmány a 2010 Gymnasiade megszervezé-
sére Katarban.

2007.   Társszerző, Megvalósíthatósági Tanulmány a Qatar Marine Festival megszerve-
zésére Katarban.

2007-2008.   Ügyvezető igazgató-helyettes és személyi igazgató, Dialogic-Qatar katari ma-
gáncég 55 fős személyi állománnyal.

2007-2008.   Projekt igazgató-helyettes, „Qatar Marine Festival” állami projekt megszerve-
zésére.

2008-   “World Water Safety Conference” bizottsági tag, Nemzetközi Életmentő Szö-
vetség.

2009. július 1.-  Megbízott igazgató, Stratégiai és Nemzetközi Igazgatóság, TF.

Sporttevékenység

1978-1984.  Junior 1. osztály, atlétika – tízpróba.
1984-1989.  NB-I/b. osztály nemzeti kézilabda-bajnokság TF csapat.
1987-1988.  Másodedző, TFSE 1. osztályú női kézilabda-csapat.
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Folytatás a 16. oldalról

Kutató 
bőrgyógyászok 
Budapesten

Szeptember 9. és 12. között először ren-
dezték Budapesten (NET) az Európai Ku-
tató Bőrgyógyász Társaság (European 
Society for Dermatological Research) 
éves (39.) konferenciáját. A rendezvény 
házigazdája a Magyar Dermatológiai 
Társulat és a Semmelweis Egyetem Bőr-
Nemikórtani és Bőronkológiai Kliniká-
ja volt. A konferencia témakörei a bőr-
gyógyászati rákkutatás, immunológia, 
genetika és allergológia területei vol-
tak. A kongresszusra 35 országból több 
mint ezer kutató és orvos regisztrált. A 
magyar bőrgyógyász szakma elisme-
résnek tartotta, hogy szervezhette ezt 
az igen rangos tudományos rendez-
vényt. Későbbi lapszámunkban olvas-
hatnak e témáról.

TK
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Az első félév stabil pénzügyi helyzeté-
hez nagymértékben hozzájárult, hogy az 
egészségügyi ellátások tekintetében a fi -
nanszírozó elismerte a TVK (teljesítmény 
volumen-korlát) feletti teljesítmény mint-
egy 80 %-át, és ezzel biztosítottá vált a tör-
vény szerinti betegellátási feladatok elvég-
zése. A második félév bevételei várhatóan 
számottevően, mintegy 2-2,5 milliárd Ft-tal 
lesznek alacsonyabbak az első félévben re-
alizált bevételeknél. Ennek oka döntően az 
OEP bevételek csökkenésében keresendő. 
A második félévi likviditást az is negatívan 
befolyásolja, hogy nemcsak az egészség-
ügyi szolgáltatások fi nanszírozása romlott, 
hanem az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um, mint az egyetem fenntartója, jelentős 
nagyságú összeget zárolt, miközben csak 
kisebb részben biztosítja a szükséges be-
ruházások anyagi forrásait.

Megtakarítást célozva
Mindazonáltal, a fenti folyamatok ellenére 
és azokkal párhuzamosan, a fenntartói for-
rások hiányában az egyetem kénytelen a 
működési bevételek egy részét – az infrast-
ruktúra leromlott állapota és az üzemi mű-
ködés fenntartása, valamint a költségek ra-
cionalizálása érdekében –, beruházásokra, 
felújításokra felhasználni (Szemészeti Klini-
ka, központi épület, anatómia-boncterem, 
Központi Könyvtár stb.).
Az egyetem vezetése – a kialakult helyzetre 
tekintettel – célul tűzte ki az első félévben 
elért stabil likviditási helyzet jelentős rom-
lásának fékezését, a kiadások szer kezetének 
és szintjének a csökkenő bevételekhez tör-
ténő igazításával. A Semmelweis Egyetem 
Szenátusának 79/2009. (VI.25.) sz. döntése 
alapján a gazdasági-műszaki főigazgató ja-
vaslatára a rektor július folyamán kiadáso-
kat csökkentő intézkedéseket vezetett be 
a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti 
egységekre vonatkozóan. Ezek teljesülése 
esetén mintegy 600 millió Ft-os megtaka-
rítást érhet el az egyetem az év hátralévő 
részében.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
(OKM) a 2009. évben az előirányzathoz ké-

pest nem folyósít 264 millió Ft támogatást, 
ezért első kiadás-csökkentő intézkedés-
ként a szervezeti egységek OKM keretei 
csökkentésre kerültek.

Elfogadott intézkedések
Ezt követően került sor a bér- és járulékke-
reteken a 2009. évi költségvetésben elfoga-
dott összegek 1,34 %-ának év végéig törté-
nő zárolására. Ez az intézkedés alapvetően 
a bérelemek közül a törvény által kötelező-
en elő nem írt, nem rendszeres kifi zetések 
csökkenésével valósul meg.
Végül, az év hátralévő részére eső nagy ér-
tékű gépek, berendezések dologi kerete év 
végéig zárolásra került.

A megszorítások éve,
avagy hogyan orvosoljuk a fi nanszírozási 
anomáliákat?

A szigorúan tervezett 2009. évi költségvetésnek, valamint az összehangolt 
egyetemi erőfeszítéseknek köszönhetően az első félévben a Semmelweis 
Egyetem gazdálkodása likviditási szempontból eredményes volt. 
Év közben azonban a fi nanszírozást befolyásoló külső tényezők olyan 
irányban változtak, amelyek az egyetem számára az év második felére 
kedvezőtlen folyamatokat vetítettek elő.

A fentieken kívül bevezetésre kerültek to-
vábbi, kevésbé jelentős intézkedések is, 
valamint az egyetem központi szerveze-
ti egységeinek kiadásai és a központi pro-
jektek felülvizsgálata is zajlik. Folyamatban 
van továbbá egyetemi ingatlanok értékesí-
tése is. A bevételcsökkenésből eredő nega-
tív hatások szükség szerinti további mér-
séklésére számos lehetőség áll az egyetem 
rendelkezésére, melyeket az intézmény 
menedzsmentje a szeptemberi rendes sze-
nátusi ülésre előterjesztett.
Az eddig bevezetett megszorítások a szer-
vezeti egységek számára általában kigaz-
dálkodhatóak, ugyanis az elvonások, illet-
ve zárolások mértékénél jóval nagyobb 
volt a szervezeti egységek gazdálkodási 
keretein (mind a költségvetési, mind a nem 
költségvetési kereteken) a szabad marad-
ványok összege.
Ezen intézkedések célja, hogy visszafordít-
hatatlan folyamatok előidézése nélkül leg-
alább átmenetileg biztosítsa a likviditási 
helyzet megerősödését. Tartós pénzügyi 
stabilitás elérésére azonban csak a külső 
források növekedése esetén van remény.

Dr. Ivády Vilmos
gazdasági főigazgató

Emléktábla-avatás  
A HM Állami Egészségügyi Központban működik egyetemünk ÁOK Honvéd-, Kataszt-
rófa-orvostani és Oxyológiai Tanszéke, ahol a közelmúltban emléktáblát avattak dr. 
Vámos László tanár emlékére − tudtuk meg dr. Orgován György tanszékvezető 
egyetemi docenstől. Dr. Vámos László professzor a HIETE keretében 1982 és 1993 kö-
zött volt az intézet vezetője, megteremtette a tudományág elismerését hazánkban, 
kidolgozta a honvédorvostan, illetve katasztrófa-orvostan szakvizsga feltételeit, el-
érte akkreditációját. Vámos professzor úr 1985-1988 között az Egészségügyi Főiskolai 
Kar megbízott főigazgatója volt, mely idő alatt kialakította és elindította a diplomás 
ápoló szakképzést.
 

�  Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter; Mikita János altábornagy, a vezérkar 
főnök helyettese; Dr. Németh András orvos dandártábornok, parancsnok (MH 
HEK); Dr. Szilvásy István főigazgató (HM ÁEK ); Dr. Liptay László főorvos, nyugál-
lományú orvos ezredes
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Séta a régmúltban
A Molnár László által vezetett, több részes-
re tervezett virtuális séta első állomásán, az 
1745. évi térképen, megelevenedett Nagy-
szombat városa, amely 1543-ban befogad-
ta a török elől menekülő esztergomi ér-
sekséget, és ezzel ideális helyet biztosított 
Pázmány Péternek a katolikus egyetem 
megalapításához (1635). Mária Terézia ezt 
egészítette ki a még hiányzó orvoskarral és 
vette állami kezelésbe 1769-ben, amikortól 
íródik egyetemünk története.

Egy miniszter 
visszaemlékezései
Másik kalauzunk Gálszécsy András jogász-
doktor, aki mondanivalóján túl személyi-
ségével is lenyűgözte hallgatóságát. Az a 
nemes egyszerűség, szerénység, mely elő-
adását jellemezte, nem kifejezetten mi-
niszteri attitűd. A téma izgalmas: „A SOTE 
munkaügyeitől a nemzetbiztonságig”. Kit 
ne érdekelnének egy „titokminiszter” visz-
szaemlékezései? A hírszerzés, az elhárítás, 
a Belügyminisztérium úgynevezett III. Ügy-
osztályának ügyei?
Gálszécsy András 1981 és 1990 között 
egyetemünk népszerű és sikeres gazdasági 
főigazgató-helyettese volt. Gálszécsy 1990 
decemberében lett a titkosszolgálatokat 

felügyelő tárca nélküli miniszter és e funk-
cióját 1992 februárjáig töltötte be.
Nem volt könnyű megtalálni a helyes utat 
az új rendszer hajnalán. Paradigmaváltást 
követelt, mind a nyugati, mind a szovjet tit-
kosszolgálatok felé. Csak bölcs mértéktar-
tással lehetett e feladatot sikerrel ellátni. 
Miniszteri idejéből két fontos mozzanatot 
emelt ki: II. János Pál pápa magyarországi 

látogatása során ő volt a pápa biztonságá-
ért felelős személy. Ez a szoros kapcsolat, a 
pápa karizmatikus személyisége egy életre 
mély nyomot hagyott benne. A másik meg-
határozó esemény az volt, hogy a rendszer-
váltás után ő volt az első magyar-szovjet ál-
lamközi egyezmény aláírója Moszkvában, 
nevezetesen a biztonsági szolgálatok fel-
szerelése, alkatrész-ellátása ügyében.
Lemondása után, mint nemzetbiztonsá-
gi tanácsadó működött tovább. A 2003 és 
2005 között létrehozott Állambiztonsági 
Szolgálatok Történelmi Levéltárában két 
történésszel együtt a 150.000-es állomány-
ból 50.000-es, kizárólag a hivatásos szemé-
lyekre vonatkozó adatot dolgoztak fel.
Amint az előadásból kicsengett, ma a tit-
kosszolgálatoknak nem felügyelő, hanem 
irányító minisztere van, és ez egyben párt-
politikust feltételez. Gálszécsy András min-
denkor pártsemleges volt. Munkáját állan-
dó továbbképzés, bölcs meggondoltság és 
az új köztársasághoz való feltétlen hűség 
irányította.
Ez a hűség tükröződik régi munkahelye, 
egyetemünk, továbbá az OSC felé, mely-
nek a kézilabda-szakosztály egykori veze-
tőjeként ma is minden fontosabb összejö-
vetelén megjelenik.

Fotó, szöveg: Dr. Donáth Tibor

�  Gálszécsy András Meghívó
Szeptember 30-án 17 órakor az EOK Beznák 
Aladár termében lesz a Baráti Kör szeptem-
beri összejövetele.

„Virtuális séta az egykori orvoskaron” (3/3) dr. 
Molnár László levéltárvezetővel,
„Történelem és genetika”, Mécsné dr. 
 Bujdosó Györgyi szaktanácsadó és Mécs 
Károly színművész.

Az eltűnt idő nyomában

Akár Marcel Proust világhírű munkája is lehetne a mottója annak a két 
kitűnő előadásnak, amely a Semmelweis Egyetem Baráti Körének április 
végi összejövetelén hangzott el. Virtuális séta a múltban két nagyszerű 
vezető segítségével. Az egyik, dr. Molnár László, egyetemünk Központi 
Levéltárának vezetője, a másik, dr. Gálszécsy András, egyetemünk 
egykori, közel tíz évig pozícióban lévő gazdasági főigazgató-helyettese, 
majd az Antall-kormány minisztere.

Magyar Élettani Társaság 
LXXIII. Vándorgyűlése
Az augusztus 27-29. között zajlott rangos szakmai rendezvény 
programjában 3 plenáris előadás, 22 „felnőtt”, 2 „fi atal életta-
nász” és egy alkoholfogyasztással foglalkozó speciális vacso-
ra szimpózium szerepelt. Az élettan tudomány képviselőinek e 
széleskörű hazai találkozóját a Semmelweis Egyetem új Elméleti 
Orvostudományi Központjában rendezték, s a rendezvény kere-
tében köszöntötték a Semmelweis Egyetem Baráti Körét 20. szü-
letésnapja alkalmából.

TK
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Hírek, események

Budapesti Nephrológiai Iskola
A 16. Budapesti Nephrologiai Iskola au-
gusztus 26-31. között került megrendezés-
re a Transzplantációs Klinikán. A nemzetkö-
zileg akkreditált vilaghirű posztgraduális 
(50 CME pont) tanfolyam hazai es külföldi 
előadói a nephrologia, hypertónia, dialysis, 
transzplantáció legismertebb kepviselői.
A Nemzetközi Nephrológiai Társaság veze-
tőségébe választotta Rosivall Lászlót júli-
usi milánói világkongresszusán. Eddig ma-
gyar a vezetőségben még sohasem volt.

Sümegi orvosi napok

Sümegen tartották augusztus 27-től 
augusztus 29-ig a X. Sümegi Orvosi 
Napokat. Az akkreditált, kreditpontos 
rendezvényen mintegy ötvenen vet-
tek részt, ebből 25-en egyetemünk ok-
tatói voltak. Szóba került témák vol-
tak: célértékek a lipidcsökkentésben, a 
metabolikus szindróma nőkben, a he-
patitis C vírus diagnosztika kérdései, a 
máj fibrosis megítélése Fibroscannel. 
Előadást tartottak a hepatitis diagnosz-
tikájának új módszerekkel történő to-
vábbi fejlesztéséről, a HCV fertőzések-
ről, a Vírushepatitisek terápiájáról ma 
és holnap, valamint új irányzatokról az 
addiktológia kutatásban.

Kerpel-Fronius-esték 

A Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
rendezvényét szeptember 24-én 18 
órakor tartják a klinika tantermében. 
Dr. Perner Ferenc A sebészettől a szerv-
átültetésig címmel tart előadást.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Gondolatmenetek
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Kreatív és Művészet-
terápiás Műhelye tagjainak alkotásaiból a Művészetek Palotájában szeptember 10-én. 
A kiállítás október 6-ig tekinthető meg. Képünkön a megnyitó közönsége.

Jubileumi diplomaosztó
A TF-kar Aulájában a nyár folyamán jubile-
umi diplomaosztót tartottak. Egykori hall-
gatók és tanítványok ünnepelték a 20 gyé-
mánt, illetve 23 aranydiplomás tanárt. Az 
elismerő okleveleket dr. Tihanyi József dé-
kán nyújtotta át az érintetteknek. A megha-
tó pillanatokban újra felelevenedtek a régi 
emlékek, az egykori diákok ma már a kar ta-
náraiként oktatják a jövő nemzedékét. Jól-
eső volt látni, hogy a nagy elődök még ma 
is magukénak érzik a kar jövőjét, és szíve-
sen mondták el szakmai tapasztalataikat. 
Ezután a TF-műhely (Tehetséges Fiatalok) 
tagjai énekeltek, verset mondtak, volt zon-
gorajáték és tánc is.

A legsikeresebb fel-
nőttképzési prog-
ram, a „Lépj egyet 
előre!” tanfolyama-
in végzett 155 men-
tőápoló július 21-én 
vette át bizonyítvá-
nyát a Semmelweis 
Egyetem Egészség-
tudományi Kar To-
vábbképző Intézeté-
ben. A programban 
végzett 350 men-
tőápolónak, a több 
mint 350 gyógyszer-
tári asszisztensnek, 
243 gyógyszerki-
adó szakasszisztens-
nek az ingyenes tanulási lehetőséget az 
Euró pai Unió, az Európai Szociális Alap és 
a magyar állam társfi nanszírozása tette 
lehetővé. 
Perkó Magda, az Egészségtudományi 

Kar Továbbképző Intézetének vezetője 
megköszönte az Országos Mentőszolgá-
lat és a  fi nanszírozó együttműködését, és 
gratulált a hallgatóknak.

T.K.

�  Gorove László OMSZ főigazgató-he lyettes, Soós Adrianna 
az FSZH főigazgató-helyettese és Vingender István okta-
tási dékánhelyettes

Esküt tettek a mentőápolók

Pulmonológiai továbbképzés
Az ÁOK Pulmonológiai Klinikán szeptem-
ber 18-án továbbképző akkreditált tanfo-
lyamot szerveztek a klinika Diósárok utcai 
tantermében „Az obstruktív alvási apnoe 
(OSA)” címmel tüdőgyógyászok, belgyó-
gyászok, háziorvosok, neurológusok, 
fül-orr-gégészek, gyermekorvosok, rezi-
densek számára. Szóba került az OSAHS 
patomechanizmusa, az alvás alatti légzés-
zavarok diagnosztikája, a légsínterápiás 
kezelés alapelvei, OSAHS gégészeti , illetve 
obezitológiai vonatkozásai.

Informátió Medicata
A Központi Könyvtár és a Magyar Orvosi 
Könyvtárak Szövetsége szeptember 17-18-
án rendezte a fenti című konferenciát, ame-
lynek orvosi témája a magyar lakosságot 
érintő népbetegségek voltak. A megnyitót 
Vizi E. Szilveszter akadémikus tartotta. 
Orvosi témákban több előadás is elhang-
zott, egyetemünkről dr. Nagy  Zoltán Zsolt 
(Szemészeti Klinika) és dr. Somogyi Anikó 
(II. Sz. Belgyógyászati Klinika) tartott elő-
adást. Könyvtári témában több külföldi 
előadót is meghallgattak a résztvevők. 
A többi közt dr. Makara Gábor akadé-
mikus felvezetésével beszéltek a Ma-
gyar Tudományos Művek Tára adatbá-
zisról, Launching the Hungarian scientifi c 
Bibliography database címmel.
A konferenciáról bővebben olvashat a 
könyvtár www.lib.sote.hu főoldalán: az 
Informatio Medicata 2009 alatt találnak to-
vábbi információkat. TK
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Közérthetően a mellrákról

A Radiológiai Klinika és Onkoterápiás Centrum munkatársai még a 
nyár elején hagyományteremtő szándékkal nyílt napot szerveztek az 
emlődaganatos betegségekről, ahol a korai felismerés fontosságáról, a 
terápiáról és a beteg nélkülözhetetlen gyógyulni akarásáról is szó esett.

A „Nyílt nap az emlődaganatokról, nyíltan az 
emlőrákról” rendezvény résztvevői rövid is-
meretterjesztő előadásokat hallgathattak, 
bátran kérdezhettek az előadóktól, lehe-
tőségük volt egyéni konzultációra az onko-
team tagjaival, és szűréseket is igénybe ve-
hettek. A szervezőbizottságot dr. Bérczi 
Viktor igazgató, dr. Dank Magdolna osz-
tályvezető főorvos és dr. Torgyík  László 
onkológus alkotta, fővédnöke Halász 
 Judit volt. A nyílt nap legfőbb céljaként dr. 
Torgyík László az alábbit tűzte ki: a nők kö-
rében a második leggyakoribb halált okozó 
ráktípusról hétköznapi nyelven adjanak tá-
jékoztatást a klinika orvosai, szakdolgozói, 
megmutatva, hogy milyen fontos a szűrés, 
a korai felismerés, az időben megkezdett 
terápia. Mindezen túl a betegséggel már 
megküzdött nők, akik megrendítő őszin-
téséggel számoltak be megélt tapaszta-
lataikról, az orvosok iránti bizalomról és a 
gyógyulásba vetett hit fontosságáról be-
széltek.
Az emlőrák a nők második leggyakoribb da-
ganatos megbetegedése, hazánkban min-
den 7. nőnél várható, hogy élete folyamán 
kialakul a betegség. Több mint tíz előadás 
hangzott el, az előadók között volt prof. dr. 
Kulka Janina, dr. Dömötöri Zsuzsanna, 

dr. Szita Anita, dr. Zergényi Éva, dr. Tóth 
Andrea, dr. Szentmártoni Gyöngyvér, 
Gerlei Zsolt, dr. Molnár Béla, dr. Szitkai 
Sándor, dr. Borbély Erika, F. Galló Béla és 
Bacsa Erzsébet.

A nyílt napot sajtótájékoztató előzte meg, 
ahol dr. Bérczi Viktor, a klinika igazgató-
ja röviden bemutatta az intézmény kor-
szerű diagnosztikai lehetőségeit, megem-
lítve, hogy nemrégiben helyeztek üzembe 
egy digitális mammográfi ai készüléket, s 
modernnek tekinthető a 16 szeletes CT-
jük. A betegellátást jól szervezett, onko-

�  Gyors szakmai megbeszélés: Szentmártoni Gyöngyvér, Szita Anita és Torgyík 
 László

Kiegészítő klinikai szakpszichológus 
szakképzés

A Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszéke felvételt hirdet 
kiegészítő klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológus 
szakképzésre a 2009/2010-es tanév első évfolyamára. 

A kiegészítő szakképzés célja, hogy felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszicho-
lógusoknak lehetőséget biztosítson a gyermek és ifj úsági klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológusi képzettség, valamint a gyermek és ifj úsági klinikai és mentálhigi-
éniai szakpszichológusoknak a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi 
képzettség megszerzésére.

A szakképzés időtartama 3 év (azaz 6 félév), amely egymást kiegészítő elméleti 
és gyakorlati részből áll. 

A jelentkezési lap letölthető a 
http://www.sote.hu/download/inst45/jelentkezesilap.doc honlapról, 
vagy személyesen a Tanszéken kérhető (1083 Budapest, Tömő utca 25-29. III. 
emelet, Vizúr Éva oktatásszervező, tel.: 06 (1) 459-1493, 
e-mail: pszichotanszek@kpt.sote.hu.

Válogatott fejezetek 
a klinikai onkológiából
(Clinical Oncology of Solid Tumours, 
Klinische Onkologie der soliden 
Tumoren)

Szeptemberben féléves integrált klinikai 
onkológia-oktatás indul az egyetemen, IV 
– VI. éves ÁOK hallgatók részére. Az egye-
tem prominens onkológusai által tartott, 
szabadon választható speciális kurzus hall-
gatóinak lehetősége nyílik közvetlen ta-
pasztalatszerzésre szervrendszeri dagana-
tos betegekkel és betegségükkel, miközben 
megismerkedhetnek a legkorszerűbb onko-
lógiai tudásanyaggal is. A tanfolyamért két 
kreditpont szerezhető.

Dr. Losonczy György
egyetemi tanár

lógusból, sebészből, radiológusból, su-
gárterapeutából, plasztikai sebészből álló 
multidiszciplináris onko-team segíti.

Fotó, szöveg: SJ

SE_2009_8.indd   21SE_2009_8.indd   21 2009.09.16.   8:31:012009.09.16.   8:31:01



22jótékonyság Semmelweis Egyetem

A II. Női Klinika 
dolgozóinak

Kedves fi gyelmességben részesültek a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika dolgozói június 30-án. Ajándékcsomagokat kaptak a budapesti 
Széchenyi Lions Klubtól. A jószolgálatáról ismert civil szervezet összesen 
kétmillió Ft értékű adománnyal köszöntötte az édesanyákért és 
gyermekeikért munkálkodókat a Semmelweis Nap alkalmából.

Nem először érkeztek tele kézzel az 1992-
ben alakult klub önkéntesei. Tavaly decem-
ber 9-én 150 ajándékcsomaggal – más-
fél millió forint értékben – kedveskedtek 

az itteni dolgozóknak. Ezút-
tal sikerült 200 csomagnyi 
adományt összegyűjteniük: 
kiadótól könyveket, illat-
szer-nagykereskedőtől koz-
metikumokat. Ezek az aján-
dékok – miként az elnöknő 
beszédében utalt rá – nem ér-
nek föl komoly juttatásokkal, 
de szeretettel adják. E szerény 
módon tudják megköszönni 
az egészségügyben dolgozók 
áldozatos munkáját.

kopogtassunk be” – mesélte később Sass 
Kortsák Edina. „– Aztán kiderült, hogy az 
egyik klubtagunk férje, Tömösváry Zoltán 
egyetemi tanársegéd itt dolgozik és nagyon 
pártolta az ötletünket.”
Az ajándékokat megköszönő Györgyi fő-
nővér elárulta: számára külön öröm, hogy 
a csomagokból a betegellátást közvetve 
segítők, portások, takarítók, konyhai dol-
gozók is részesülhettek.

Jóleső gesztus
„– 1973-tól dolgozom a klinikán, de emlé-
kezetem szerint korábban csupán egyszer, 
mintegy tíz éve kaptunk élelmiszert, hasz-
nálati tárgyakat. Igazi karácsonyi meglepe-
tés volt a klub tavalyi ajándékozása. Kivált 
a gesztus hat meg minket. A betegellátás 
a legfontosabb, de nagyon kell az egész-
ségügyi dolgozóknak a megerősítés, hogy 
azért fontosak vagyunk mi is.”
„– Szeretünk olvasni, a tisztálkodószereket 
pedig jól tudjuk majd hasznosítani”– mond-
ta a csomag tartalmát szemrevételezve a 
PIC nővére, Szabóné Nagy Gabriella.
„– Az egészségügyben nehéz a munka, na-
gyon kell a kitartás, jólesik és köszönjük, hogy 
gondoltak ránk” – jegyezte meg az ünnep-
ség végén Oberfrank Hajnalka betegfel-
vételi irodavezető.

T.A.

Fotó: Wolf Krisztián

„– Amikor először jutottunk ilyen adomá-
nyokhoz, nyomban a rászorultakat szolgáló 
egészségügyi dolgozók jutottak az eszünk-
be. Gondolkodtunk, hogy melyik kórházhoz 
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Gólyavarázs

Sziporkázó napokat töltenek az egyetem 
gólyái (kivéve a TF újdonsültjeit és az ETK 
madarainak nagyobbik részét, róluk ké-
sőbb olvashatnak) a tatai Öreg tó partján. 
Már több mint húszéves hagyomány, hogy 
itt táborozunk, kezdi a beszélgetést az 
egyik táborfőnök, Freisinger Ádám (GYOK 
V.), míg táborvezető társnője, Rébb Anikó 
ügyeket intézni ment, ezért nem tart ve-
lünk. Itt van viszont Kocsis Koppány (ÁOK 
VI.) és Oláh Dániel (ÁOK IV.), akik mint IÖCS 
(Instruktor Öntevékeny Csoport) vezetők, 
részesei a táborvezetésnek is. Instruktor-
nak lenni életforma, és ez már szlogen lett, 
mint ahogy az is, hogy ezt csak baráti tár-
saságként lehet csinálni. A táborra készü-
lés jó pár hónapos időszakában szabad 
idejében éjjel-nappal együtt a csapat, nos, 
ilyenkor születnek meg köztük azok a ba-
ráti kötelékek, amelyek mindnyájukat éle-
tük végéig elkísérik. Persze nem ritka az 
IÖCS-szerelem, az IÖCS-házasság és ter-
mészetesen vannak már IÖCS-gyermekek 
is. Legnagyobb büszkeségük a rendezvé-
nyek mellett az a kézzelfogható segítség, 
amelyet korábban ők is kaptak, s most to-
vábbadnak az újaknak, megalapozva az el-
igazodást, a talpon maradást az egyetemi 
életben. Ha kell, korrepetálnak és épülete-
ket járnak be az elsősökkel, és ugyancsak a 
protokoll része az elfogadható áron szol-
gáltató kedvenc szórakozóhelyek megmu-
togatása, vagyis a kellemesebb vizek fod-
rozása is.

Tábori élet   
A program nem enged megállást, az inst-
ruktorok egy percre sem hagyják el a cso-
portjukat. Nincs megválaszolatlan kérdés 
vagy hiátus a kérések teljesítésében. Pa-
nasz legfeljebb a szúnyogokra vagy a sót-
lan levesre van, de úgy hírlik, hogy ezek is 
instruktori szervezés eredményei: a szú-
nyogok aktivátorok, a sótlan leves pedig 
egészségvédő fogás. A tavalyi tábortetszé-
si index 97 %-os, amit idén természetesen 
túl akartak szárnyalni, és bizonyára sikerült 
is, mert a tavalyi legnagyobb hiányosságot, 
a reggelikészítést saját kézbe vették. Így re-
mélhetőleg mindenki jól tudott lakni. Biz-
tos, ami biztos, már most le is foglalták a 
2011-es gólyatábor helyét.
Az árat évek óta tartják, fi zeti gólya és inst-
ruktor egyaránt. A teljes ellátást biztosító 
gólyatáborok közül ez a legolcsóbb, 13.000 
Ft személyenként, amiben még az utazás 
költsége is benne van. Nem beszélve mind-
arról a megfi zethetetlen élményről, amely 
a Déli Pályaudvar Gödrében kezdődik: szí-
nes trikós instruktorok fogadják a gólyá-

kat, vidáman énekelve. Óriási élmény, csak-
úgy, mint a gólyatánc, amit már a táborban 
együtt táncol az ezer ember, miután a be-
tűcsoportokban megtanulták a közös kore-
ográfi át. Katartikus élményt nyújt ez a hat 
gólyanap, ami idén augusztus 25-től 30-ig 
tartott. Az intenzív együttlét nem ér véget, 
sőt csak ezután kezdődik az egyetemi élet 
minden területének megismerésével, és a 
kihívások közös megélésével.

Az ETK kis csapata   
Téglás Barbara, az ETK kari főnöke szél-
vészként suhan teaházbeli találkozónkra. 
Kérdéseimre a választ mindig mosollyal 
kezdi. Végzős szülésznő, aki szeptember-
től az ELTE Bölcsészettudományi Karán is 
tanulmányokba kezd. Szülőszobán szeret-

�  Az IÖCS vezetőség: Fügedi Gergely (bálfőnök), Gyanó Dóra (képzésfőnök) Tóth 
 József (bálfőnök), Kocsis Koppány (képzésfőnök), Oláh Dániel (elnök), Rébb Anikó 
(gólyatáborfőnök), Szabó Bence (alelnök), Freisinger Ádám (gólyatáborfőnök)

�  ETK csapat Tatán

Folytatás a 25. oldalon
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ne dolgozni, s ahogy elnézem energikus lé-
nyét, biztos vagyok benne, hogy e vágyát 
nem hagyja teljesületlenül. Külön gólya-
avatást tartanak a táborban kézfogással és 
gyertyával. Mi tagadás, a tábor 1000 fővel 
is csúcson jár, az ETK-nak 10 fős betűi ak-
tivitásban, lendületben gyakran lepipálják 
a 40-50 fős más kari betűcsoportokat. Még 
az ő gólyasága idején, itt a tatai táborban 
döntötte el, hogy instruktor lesz, és nem 
bánta meg.
Hogy mennyi munka és megvalósított öt-
let végeredménye a tábor, azt maguk a tá-
borvezetők, az IÖCS vezetői sem tudják 
pontosan megmondani. Nem is ez a lényeg 
– fejti ki Ádám, hanem az, hogy mindeköz-
ben egy percre sem érzik úgy, hogy ez szá-
mukra munka volna, s bár ha nem is anyagi, 
de óriási hasznuk van belőle és a szerzett 
élményekből.
A táborban még nyoma sincs egymás köz-
ti versenynek. Amit le kell győzni, az nem 
a másik, hanem a tananyag. Hogy mi várja 
őket a végzéskor, az még csak kérdés. A je-
len az, hogy egymásra utalva, egymás se-
gítségére szorulva indulnak neki egy ne-
héz, de sikerélményt is gazdagon ígérő 
pályának.

Tolnai Kata

Gólyaként csak 
egyszer lehettünk 
táborozók …
Idén augusztus 25-én kezdődött az egy-
hetes tatai gólyatábor. A szervezők fá-
radságot nem kímélve, színes progra-
mokkal készültek, hogy a résztvevők 
felejthetetlen élményekkel térhessenek 
haza a közösségkovácsoló eseményről. A 
gólyák bevallása szerint ez a hét erőt ad 
majd az év során rájuk váró megpróbál-
tatásokhoz is.

Ma van a gólyatábor utolsó napja. Reggel 
7:15 van, kinn még dübörög a zene, és a 
legkitartóbbak még mindig táncolnak. Hi-
hetetlen, hogy elszállt ez a hat nap. De ka-
nyarodjunk csak vissza a legelejére!
Rengeteg az elintézni való: érettségi; majd 
a levél, hogy felvételt nyert; intézni a kollé-
giumot vagy az albérletet, és végül a lehe-
tő leghamarabb jelentkezni a gólyatábor-
ba, ami kihagyhatatlan élmény.
Az értesítő szerint korlátozott volt a férő-
helyek száma, így hamar meg is írtam be-
mutatkozó levelemet, s rohantam vele a 
postára. Ezután jött az idegtépő várakozás. 
Mehetek? Jó lesz? Befogadnak? Kérdések 
milliói vetődtek fel bennem. Egy hét múlva 

�  FOK-osok a fórumon

Folytatás a 26. oldalon

Folytatás a 24. oldalról
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megjött a levél: „Várunk szeretettel Tatán”. A 
válaszlevelet kézzel írták, személyre szóló-
an. Ettől igazán megjött a kedvem és úgy 
éreztem, ott a helyem.

…de instruktorként még 
visszamehetünk  

Augusztus 25-e volt a nagy nap. A Déli Pá-
lyaudvaron, a Gödörben találkoztunk. Ami-
kor odaértem, annyira lelkesen fogadtak, 
hogy egy cseppnyi kétségem sem volt afe-
lől, hogy az instruktoraink mindent meg 
fognak tenni a szuper hangulat érdekében. 
Mindegyikük aranyos volt, önzetlen, nyílt 
és segítőkész. Rengeteget játszottunk, mi-
közben egyre jobban megismertük egy-
mást. Dalokat és indulókat tanultunk, és 
elsajátítottuk a közös tábortánc koreográ-
fi áját. A jókedv és a játékos hangulat a tá-
borban is folytatódott. Első este egy mu-
sicalt láthattunk, majd „tűzzsonglőrök” 
szórakoztattak minket. Végül elhangzott 
az esküszöveg. Másnap a fórumon megis-
merhettük tanáraink egy részét, és beszél-

Folytatás a 25. oldalról

ETK Gólyatábor
Augusztus 18-21. között rendezte meg a Hallgatói Önkormány-
zat az Egészségtudományi Kar gólyatáborát. A helyszín Eger 
volt, ahol a Testnevelési Egyetemmel közösen került sor a gó-
lyák számára meghatározó eseményre. A több mint húsz szer-
vező 170 gólyával indult el Budapestről Egerbe, ahol további 40 
gólya csatlakozott a csapathoz. Az újdonsült hallgatók reme-
kül érezték magukat a táborban, és rendkívül hasznosnak bi-
zonyult a Fórum is. Dr. Vingender István dékánhelyettes és a 
kar oktatói idén is örömmel vállalták hogy, válaszolnak a gólyák 
kérdéseire. A gólyák négy nap után sok élménnyel és rengeteg 
új információval gazdagodva tértek haza.

Takács Hajnalka

hettünk minket érintő témákról, feltehet-
tük kérdéseinket a szaktanároknak. Volt, 
amikor egész nap sportoltunk, akadályver-
senyeztünk vagy játszottunk. Minden na-
pot egy fergeteges buli zárt, ami hajnalig is 
eltartott. Persze nem hagyhatom ki a vurst-
lit sem, ami tömérdek programot biztosí-
tott. Az eskütételtől kezdve a strandoláson 
át minden hibátlan volt. A hét záróműsora 
pedig a csoportonként előadott tánc volt, 
ami után tortával és pezsgővel ünnepel-
tünk. Kezdetét vette a reggelig tartó buli.
A záróműsorban rengeteg ember munká-
ját megköszönték. Most én szeretnék kö-
szönetet mondani instruktorainknak, akik 
felejthetetlenné tették ezt az egy hetet: 
Barbinak, Nyunyunak, Esztinek, Anitának, 
Zsuzsinak, Zsúnak, Laccinak, Blue-nak, Da-
ninak, Petinek, Zsocának, Máténak. Nekik 
köszönhetően egy jó kis csapat kovácsoló-
dott össze. Azt hiszem mindannyiunk ne-
vében kijelenthetem, hogy mind fantaszti-
kus egyéniségek. Köszönjük!
Bár a gólyatábornak vége, én úgy gondo-
lom, az igazán fontos dolgok most kez-
dődnek el. Előttünk állnak a nehezebbnél 
nehezebb évek, de nem szabad elfeledkez-
nünk arról, hogy valaki mindig meghallgat, 

ha egyedül érezzük magunkat. Ha úgy tű-
nik, hogy a sok tanulástól már nem is tu-
dunk szabadulni, gondoljunk arra, hogy 
augusztus végén volt egy remek tábor, és 
érezni fogjuk, hogyan oldódik fel bennünk 
a feszültség. A közös élmények mindig erőt 
adnak. Gólyaként csak egyszer lehettünk 
ott, de instruktorként még visszamehe-
tünk. Az idei példák ösztökélnek arra, hogy 
jövőre én is kipróbálhassam magam. Addig 
pedig megmaradnak a közös élmények, 
mert ahogy Lacci mondta: „szénné röhög-
tük magunkat”.

Ossik Anett
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