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Címlapon fent: Az I. Sz Pathologiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézet tanterme is megújult. Cikk a 4. 
oldalon, fotó: Akantisz Beatrix
Címlapon középen: Jubileumi díszokleveleket 
kaptak az egyetemen 70, 65, 60 és 50 éve végzett 
orvosok és fogorvosok. Cikk a 12-13-14 oldalon, 
fotó: Tolnai Kata
Címlapon lent: Huszár napot rendeztek a II. Sz. 
Gyermekgyó gyászati Klinika kis betegeinek. Hír a 
23. oldalon, fotó: D. Kiss Balázs

3
A Magyar Tudomány Ünnepe (november 3–30.)    5. oldal  

Ebből az alkalomból tudományos üléssorozatot és jutalomdíj-átadó ünnepsé geket szervez egyete-
münk. A részletekről a cikkben olvashatnak.
Ismét lesz Semmelweis Magyar Alumni Nap november 28-án.

Den deutschsprachigen Studenten gefällt das Zentrum für Theoretische  6-7. oldal
Medizin  

Gyógytornászképzés nemzetközi távlatokkal    11. oldal

Amióta Horváth Mónika tavaly júliusban átvette az ETK Fizioterápiás Tanszékének vezetését, több 
változás is történt. Az elmúlt több mint egy év eseményeiről, eredményeiről, egyebek között a 
márciusban elindult svájci gyógytornászképzésről kérdeztük őt.

Ötvenéves diploma    15. oldal

Az idei jubileumi díszoklevelesek között találjuk Kádár Anna professzor asszonyt és férjét Krakovits 
Gábor, ortopéd sebész traumatológust, akik évfolyamtársakból lettek házastársak.

Emlékérem-átadás    16. oldal

Október 7-én a Közegészségtani Intézetben Zsámboky-emlékérem átadására került sor, amit 
 Tompa Annának, a Közegészségtani Intézet igazgatójának adományoztak az orvostörténet okta-
tása és kutatása terén kifejtett munkája elismeréseként.

Wir stellen uns vor DSVS – Was ist das?     17. oldal

Eine Studentenvereinigung, ein Integrationskonzept, ein Ansprechpartner  

Szigorodó állattartási követelmények    18-19. oldal

Nemzetközi és hazai trendekhez hasonlóan egyetemünkön is csökken a kísérletekben felhasznált 
állatok száma. Tartásuk körülményei sokat javultak a magyar állatvédelmi törvény tíz évvel ezelőtti 
életbe lépése óta, a közeljövőben pedig uniós szigorítás várható – tájékoztatott az Egyetemi Állat-
kísérleti Bizottság (EÁB) elnöke, Anderlik Piroska emeritus professzor és a NET Központi Állathá-
zának vezetője, Torday Ferenc.

Fejben dől el a siker    20. oldal

A célba érkezés „tudománya” is hozott már aranyérmes helyezéseket, és ez nem csak technika – 
mondja Lénárt Ágota, aki 1987-től folyamatosan a magyar olimpiai csapat egyik sportpszichológu-
sa. Arról is olvashatunk, hogy végre elindult itthon a sportpszichológusi hálózat építése.

Hírek, események – röviden    22-23. oldal

UNICard    25. oldal

Medical services available for foreign university students. Those who have not received their card 
yet should contact us by e-mail at info@unicardinfo.hu or telephone 06/20 825-8432.

Otthona a Városmajor
Szabó Zoltán (képünkön dedikál) professzor 80. szü-
letésnapját október 22-én a Barabás Villában ünnepi 
ülés keretében ünnepelték. Tulassay Tivadar rektor, 
Karádi István ÁOK dékán, Papp Lajos, Bodor Elek, 
Fonyó Attila, Braun Werner mondtak laudációt.
A „Hol tart ma a magyar Ér-, Szívsebészet és a Kardio-
lógia?” témakörében hangzott el Acsády György (Ér-
sebészeti Klinika), Horkay Ferenc (Szívsebészeti Klini-
ka) és Merkely Béla (Kardiológiai Központ) előadása. 
Ezután Szabó Zoltán „Egy magyar szívsebész a XX. szá-
zadból” című könyvét mutatta be Nemes Attila, majd 
Szabó Zoltán előadására került sor: „Otthonom a Vá-
rosmajor” címmel. Későbbi lapszámunkban tudósí-
tunk az eseményről. tk
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Dies Academicus
A Semmelweis Egyetem alapításának 240. évfordulóján, november 7-én (szombaton) 10 órakor 
a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben az Egyetemi Nap (Dies Academicus) keretében kerül sor a 
doktori (PhD) fokozatot szerzett jelöltek ünnepélyes doktorrá avatására. 

A Dies Academicus programja: ünnepi beszéd, kitüntetéses doktorrá avatás, doktori (Ph.D.) fokoza-
tot szerzett jelöltek avatása, „Kiváló Ph.D” oktatói díjak átadása, a „Veritas et Virtus Alapítvány” díja-
inak átadása, a Baráti Kör díjainak átadása, a Doktori Tancs új elnökének beiktatása, egyetemi ma-
gántanári, címzetes egyetemi tanári és docensi címek adományozása, A Genersich Antal Alapítvány 
díjainak átadása, a Babics Antal Alapítvány díjainak átadása és kulturális műsor.
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4fejlesztés Semmelweis Egyetem

Tanteremavató ünnep

Dr. Szél Ágoston rektorhelyettes elfogó-
dottan köszöntötte a szakmai nyílt nap 
tanteremavatásra összegyűlt közönségét, 
s leszögezte: morfológiai tudás nélkül nem 
képzelhető el biztos orvosi ellátás.
Minthogy az építkezés „serendipityje”-ként 
értékes anatómiai litográfi a-technikával 
nyomott táblák kerültek elő a padsorok 
alatti, korábban raktározásra szolgáló he-
lyiségből, ezek bemutatása részét képez-
te az ünnepélyes összejövetelnek. A táblák 
közül négyet a tanteremben helyeztek el, 
dr. Táncos László tervei alapján. Dr. Kőnig 
Frigyes, a Képzőművészeti Egyetem rekto-
ra beszélt W. Bernstein  1830 körül készí-
tett, s most rejtélyes módon előkerült 150 
utólag színezett anatómiai litográfi ájáról és 
azok előzményeiről, kezdve a sort Vesalius 
1500-as évek közepén készített anatómiai 
fametszeteivel.

Tanterem
A tanterem felújítása egy koncepció utol-
só elemeként valósult meg az intézetben 
– mondta Matolcsy András. Az épület mű-
szaki felújítását követően az oktatási inf-
rastruktúra felújítása 2007-ben kezdődött 
el a digitális oktatóterem kiépítésével, majd 
2008-ban folytatódott a boncterem reno-
válásával és a posztgraduális oktatóterem 
kialakításával, végül e tanterem felújításá-

val fejeződött be. E munka minden percé-
ben élvezhető, csodálatos csapatmunka 
volt, amiben mindenki a legjobb tudását 
adta – emlékezett vissza az igazgató.
A tanterem csodálatos architektúrájú és 
egyben az eredeti építők szakmai aláza-
tát hordozza. A ma látható belső tér meg-
álmodója és tervezője Hevessy Kálmán 
belsőépítész és munkatársai, akik világí-
tástechnikai megoldásokkal visszahozták 
az eredeti tanterem hangulatát és egyben 
funkcionális, a mai kornak megfelelő mo-
dern előadótermet alakítottak ki.

Köszönet
Matolcsy professzor köszönetet mondott 
mindazoknak, akik részt vettek a munká-
latokban: a már említettek után Wacher 
Rolandnak, aki fővállalkozóként össze-
hangolta a több tucat szakember tevékeny-
ségét, Flóriska Xeniának, aki az egyetem 
részéről felügyelte a munkálatokat, Pardi 
Piroskának és Oláh Lászlónak a padoza-
tért, Uitz Miklósnak a világosításért és a 

hangtechnikáért, Füzi Gábornak, aki szín-
háztechnikai megoldással készítette el a 
függönyöket, Kravalik Gézának a terem 
gyönyörű burkolatáért, Szilassy László-
nak a mennyezet festési és rekonstrukciós 
munkáiért, Berkes Zoltánnak az informa-
tikai rendszer kiépítéséért és a Visuál 2000 
Kft-nek a táblarendszer elkészítéséért.
Végül, de nem utolsósorban köszönetet 
mondott az intézet összes munkatársá-
nak is, akik nap mint nap szakmai hozzáér-
tésükkel teremtették meg a rekonstrukció 
anyagi bázisát az ország minden részéről 
ideküldött konzultációs agyagok vizsgála-
tával.

�  Felújított mennyezet

�  Matolcsy András

�  Padsorok alatti tér

Büszkék vagyunk arra a szellemre, ami ebben a házban uralkodik, arra, 
hogy a napi nehézségeken túltekintve maradandó értéket tudtunk 
létrehozni. Ezzel a gondolattal kezdte beszédét az ország legöregebb és 
legpatinásabb patológiai intézete legmodernebb technikával felszerelt 
előadótermének megnyitó ünnepségén szeptember 29-én dr. Matolcsy 
András igazgató. Az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetről van 
szó, ami 1861-ben Európában negyedikként épült a patológia egyetemes 
oktatására. A megújult terem méltón viseli az intézetalapító Arányi Lajos 
nevét.
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Sir James Underwood (University of 
Sheffi  eld, UK) tartott ezt követően patoló-
giai előadást, amit a könyvtárbéli kiállítás-
megnyitó és fogadás követett. A nyílt nap 
zárásaként Gerendás Péter és zenekara 
adott nagysikerű koncertet.

Fotó, szöveg: tolnai
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A Magyar Tudomány Ünnepe 
(november 3–30.)

Ebből az alkalomból tudományos üléssorozatot és jutalomdíj-
átadó ünnepségeket szervez egyetemünk az EOK épületében 
(1094 Budapest, Tűzoltó u 37-47., bejárat a Thaly Kálmán utca 
felől).

I.  November 14. 10–15 óra

Tudományos ülés a Semmelweis Nanobiotechnológiai és In 
Vivo Képalkotó Centrum megnyitója alkalmából (Hevesy tan-
terem). 

Rendező: dr. Kellermayer Miklós oktatási és nemzetközi kap-
csolatokért felelős rektorhelyettes. Bővebb információ: www.
biofi z.sote.hu.

II. November 19. 14 óra

Semmelweis Kutatási Támogatást elnyert kutatók beszámoló 
előadásai (Szent-Györgyi előadóterem).

Dr. Czirják Gábor egyetemi adjunktus (Élettani Intézet): A TRESK 
háttér és a Kv8.2 feszültségfüggő K+ csatornák vizsgálata,

A Semmelweis Egyetem törekszik arra, hogy 
a diploma megszerzése ne jelentse az alma 
materrel való kapcsolat megszakadását, ha-
nem ezt követően is minél több segítséget 
adjon végzett hallgatóinak. E szándék ré-
szeként tavaly útnak indítottuk az évente 
megrendezésre kerülő Semmelweis Alumni 
Konferenciát és a „Találkozunk Tízévente” év-
folyam-találkozó sorozatot.
A magyar Alumni Nap idén – a korábbi értesí-
téshez képest módosult dátummal – novem-
ber 28-án kerül megrendezésre az Elméleti 
Oktatás Központban. A rendezvény helyszí-
nén 11-től 17 óráig tart az Alumni Konferen-
cia (akkreditációra kerülő tudományos prog-
ram) a Szent- Györgyi Albert teremben. Ezt 
követően 19 órától kerül sor a bankett-va-
csorára. Kitüntetett fi gyelmet fordítunk azon 
volt évfolyamokra, amelyek 10, 20, 30, 40, 50 
stb. évvel ezelőtt végeztek, így ez évben az 

Ismét Semmelweis 
Magyar Alumni Nap

�  Szócska Miklós

Akadémiai 
sportkonferencia 
A Magyar Tudományos Akadémia és a Nem-
zeti Sporttanács október 9-én tartott sport-
tudományi konferenciát az MTA székház-
ban. Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke „A 
sport szerepe a közoktatásban és az ifj úság-
politikában”, Varga Zoltán önkormányzati 
miniszter „Az állam sportpolitikai feladatai”, 
Szabó Tamás, a MOB alelnöke, „Az olim-
piai mozgalom társadalmi szerepe” címmel 
tartott előadást. A rendezvényen  Tihanyi 
József, a TF dékánja, dr. Tóth Miklós tan-
székvezető (TF Egészségtudományi és 
Sportorvosi Tanszék) és dr. Merkely Béla 
tanszékvezető (Kardiológiai Központ – Kar-
diológiai Tanszék), Chikán Attila egyetemi 
tanár, Sárközi Tamás, a Nemzeti Sportta-
nács elnöke szerepelt az előadók között.

címre, vagy hívja a 20/663-2266-os telefon-
számot.
Tapasztalataink szerint a rendszeres éven-
kénti találkozók sokat segítenek a szak-
mai csoportok összetartásának kialakításá-
ban. Örülünk, és aktívan támogatjuk, hogy a 
Semmelweis Egyetem öregdiákjai egy ilyen 
rendszer részesei lehessenek – mondja dr. 
 Szócska  Miklós, az Egészségügyi Mene-
dzserképző Központ igazgatója.
Mindenkit sok szeretettel várunk az ese-
ményre, s bízunk abban, hogy a Semmelweis 
Alumni szárnybontogatásának minél többen 
személyesen is részesei lesznek.

A szervezők nevében, dr. Horváth Ildikó, 
Magyar Alumni koordinátor

1999, 1989, 1979, 1969, 1959, 1949-ben vég-
zett évfolyamokra. Bízunk abban, hogy a ta-
valyihoz hasonlóan színes szakmai program-
ban, vitában és kellemes esti beszélgetésben, 
vigasságban lesz mindenkinek része. A ren-
dezvényre regisztrálni a www.se-alumni.hu 
oldalon, vagy a hildiko@elet2.sote.hu e-mail 
címen lehet.
Szeretnénk, ha a rendezvény híre minél széle-
sebb körben elérné az egyetemen végzette-
ket. Ezúton kérünk minden egyetemi dolgo-
zót, hogy ötletét, javaslatát a volt hallgatók 
eléréséhez jutassa el hozzánk a fenti e-mail 

Dr. Fekete Andrea (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika): Nemi 
különbségek a vese iszkémia reperfúziós károsodásban: pato-
mechanizmus és terápiás lehetőségek,
Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus (Orvosi Vegytani Intézet): 
Ismétlődési polimorfi zmusok vizsgálata a kutya dopaminerg gén-
jeiben.

III. November 26. 14 óra

Semmelweis Ignác emlékérem- és jutalomdíj-átadó ünnep-
ség (Szent-Györgyi előadóterem).

Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj: dr. Sótonyi Pé-
ter rector emeritus, professor emeritus.

IV. December 03-án 14 óra

Huzella Tivadar és Jendrassik Ernő emlékérem- és jutalomdíj-
átadás (Szent-Györgyi előadóterem).

Huzella Tivadar emlékérem és jutalomdíj: dr. Várnai Péter 
egyetemi docens (Élettani Intézet),
Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj: dr. Molnár Béla 
tudományos főmunkatárs (II. Sz. Belgyógyászati Klinika).

�  Tamás Anikó rendezvényszervező, 
Horváth Ildikó és Reichardt Krisztina
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Bisher sieht es so aus, als ob die Weltwirtschaftskrise das Interesse für 
unsere deutschsprachige Ausbildung praktisch nicht beeinträchtigen 
konnte: für Einige ist das Studentenleben hier noch immer günstiger 
als in ihrem Heimatland. Frau Professor Dr. Erzsébet Ligeti,  
Programmdirektorin des deutsprachigen Studienganges, die das 
Sekretariat für Ausländische Studierende als Partner-Direktorin leitet, 
schilderte uns auf unsere Nachfrage hin, wie man sich bemüht, die 
Studenten, die zur Absolvierung der klinischen Jahre nach Hause reisen 
wollen, für mehr als zwei Jahre an der Uni zu halten.

– Die Zahl der am deutschsprachigen Studi-
um beteiligten Länder bleibt unverändert, al-
lerdings kommen im Vergleich zu früher ein 
wenig mehr Studenten aus Österreich. In den 
vergangenen Jahren ist die Zahl der Studien-
bewerber schön angestiegen. Der große Un-
terschied zwischen dem deutsch- und dem 
englischsprachigen Studienprogramm liegt 
darin, dass den englischsprachigen Studien-
gang auch viele Studenten aus Ländern be-
suchen, in denen ein Hochschulstudium nur 
unter Entrichtung beträchtlicher Summen 
möglich ist, und die sich daher lieber ein an-
deres Studienland suchen.
– Für die deutschen Studenten lohnt 
es sich aus finanzieller Hinsicht eher, 
ihr Studium in ihrer Heimat zu absol-
vieren, denn wenn sie da von irgendei-
ner Hochschule aufgenommen werden, 
brauchen sie für das Studium nur eine 
symbolische, minimale Studiengebühr 
zu entrichten, und können auch an ih-
ren Lebenshaltungskosten noch spa-
ren.
– Trotzdem hören wir oft von deutschen 
Studenten, dass sie in Budapest immer 
noch ein bisschen billiger leben als in diver-
sen Großstädten ihrer Heimat. Allerdings 
sind wir bei unserem deutschsprachigen 
Programm in der Tat auf eine Schicht in der 
Studentengesellschaft angewiesen, die 
in ihrer Heimat nichts für ihr Studium be-
zahlen muss. Diese Studenten können sich 
also jederzeit dazu entscheiden, sich lieber 
an einer heimischen Universität zu immat-
rikulieren. 
– Denken Sie, dass wegen der Weltwirt-
schaftskrise auch immer mehr Studen-
ten aus dem Westen genau abwägen, 
ob sie für ihr Studium ins Ausland ge-
hen sollen?
– Deutschland leidet sehr unter der Krise, 
jedoch sind die diesjährigen Zahlen ermu-
tigend: über 1000 Studienanwärter bewar-
ben sich um die 270 Plätze für das ers-
te Studienjahr. Beim Asklepios Campus in 

Hamburg bewarben sich 130 Studenten, 
von denen sich 71 immatrikulierten.

Man lernt Ungarisch
– Es ist in erster Linie ein typisches 
Phänomen im deutschen Studienpro-
gramm, dass die hier ausgebildeten 
Studierenden nach der Aneignung der 
theoretischen Kenntnisse, d.h. nach 
dem Absolvieren der ersten zwei Stu-
dienjahre, ihr Studium zuhause fortset-
zen. Das ist natürlich ein Verlust für die 
Universität. Würde es sich nicht eher 
rentieren, dass die Studenten bis zum 
Schluss hier bleiben?
– Finanziell würde es sich für die Uni loh-
nen, allerdings gibt es hier Kapazitätsli-
mits. Seitdem ich die deutschsprachige 
Ausbildung leite, versuche ich unheimlich 
viel dafür zu tun, dass die Studenten Lust 
haben, hier zu bleiben. Wir versuchen vor 
allen Dingen, sie intensiv in die Forschung 

mit einzubeziehen, damit sie z.B. eine hier 
begonnene vielversprechende Versuchs-
reihe nicht einfach aufgeben wollen. Bis 
zu einem gewissen Maße bieten wir ih-
nen auch mehr Gelegenheit, Einblick in 
die klinische Arbeit zu gewinnen, denn 
meistens verlassen sie uns deshalb nach 
dem zweiten Studienjahr, weil sie die kli-
nische  Ausbildung lieber in ihrem Heimat-
land  absolvieren möchten. Zur Arbeit in 
der  Klinik müssen sie natürlich der unga-
rischen Sprache zu einem gewissen Grade 
mächtig sein. Wir haben den Sprachunter-
richt für sie extra umstrukturiert und in-

�  Die Direktoren des Sekretariates für ausländische Studenten und die Mitar-
beiter des deutschen Studentensekretariates: Ilona Rössler, Edina Sándor, Frau 
 Merkei Mária Szőke, Erzsébet Ligeti, Magdolna Fonyó, Márk Kollai, Frau Marton, 
Sieglinde Varga, Ildikó Szemző, Gizella Teleki, Krisztina Ükös
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tensiviert, damit sie unsere Sprache besser 
verstehen und lieben lernen und sich da-
durch leichter im hiesigen Leben zurecht-
fi nden.
– Wollen sie denn Ungarisch lernen?
– Je nachdem. Es gibt Studierende, die 
hierher kommen, um nach zwei Jahren 
auf jeden Fall wieder nach Hause zurück-
zukehren und daher auch gar nicht Unga-
risch lernen wollen. In einem solchen Fall 
sehen wir vom obligatorischen Sprachun-
terricht ab. Diejenigen allerdings, die sich 
noch nicht entschieden haben, ob sie nach 
dem zweiten Studienjahr gehen oder viel-
leicht doch hier bleiben wollen, können die 
Gelegenheit nutzen, die Sprache gründli-
cher zu lernen, und alle damit verbunde-
nen Vorteile zu genießen. Es ist ganz ihnen 
überlassen, ob sie ihren Ungarnaufenthalt 
intensiver nutzen wollen oder nicht. Wir 
versuchen hierzu alles Mögliche zu bie-
ten: wir organisieren kulturelle und fach-
bezogene Veranstaltungen für sie, bemü-

Den deutschsprachigen Studenten gefällt
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hen uns, sie in das Leben und Treiben der 
Stadt mit einzubeziehen. Ich selbst nehme 
am Kerpel-Fronius Ödön Begabtenförde-
rungsprogramm teil, und auch auf diesem 
Wege versuchen wir die in den ungarisch-, 
deutsch- und englischsprachigen Studien-
gängen Studierenden einander näher zu-
bringen, um mehr Kontakt zwischen ihnen 
herzustellen.

In angenehmer, moderner 
Umgebung
Unsere Erfolge spiegeln sich eigentlich 
recht deutlich in der Tatsache wider, dass 
unsere Studentenzahlen von Jahr zu Jahr 
steigen. Im letzten Jahr haben wir zehn Di-
plome in der Allgemeinmedizin vergeben, 
in diesem Jahr befi nden sich 14 Studieren-
de im sechsten Studienjahr. Im fünften Stu-
dienjahr studieren derzeit 22, im vierten 
28, im dritten 35 Studenten. Es handelt sich 
hier um eine Arbeit, bei der man viel Ener-
gie im Voraus investiert, und sich erst we-

sentlich später herausstellt, ob man damit 
Erfolg hatte oder nicht.
– Bei der Entscheidung spielt in gewis-
sem Maße auch die Umgebung eine 
Rolle, in der die Studenten den größten 
Teil ihres Tages verbringen. Und diese 
neue Umgebung ist für sie nun das Zen-
trum für Theoretische Medizin.
– Ja, hier fühlen sie sich sehr wohl. Endlich 
wurde der Campus-Charakter verwirklicht, 
hier können sich die jungen Leute treff en 
und können leichter Kontakte knüpfen. 
Die hier eröff nete Bibliothek bietet sehr 
gute Möglichkeiten zum Lernen, sodass sie 
auch die Pausen zwischen den Vorlesun-
gen sinnvoll nutzen können. Abends sitzen 
die Studenten in kleinen Grüppchen auf 
der Empore oder ziehen sich alleine zum 
Lernen zurück. Sie fühlen sich hier sichtbar 
wohl.
– In letzter Zeit wurde im ungarisch-
sprachigen Studienplan eine Curricu-
lum-Reform ausgearbeitet. Werden 
gewisse Bereiche aus diesen  Reform-
plänen auch in die deutschsprachige 

Ausbildung übernommen? Es entstan-
den auch einige neue Fächer, so z.B. die 
Operative Chirurgie.
– Natürlich werden wir auch an den fremd-
sprachigen Studienprogrammen diesel-
ben Änderungen vornehmen, die wir für 
die ungarische Ausbildung beschlossen 
haben, allerdings mit einer gewissen zeit-
lichen Verzögerung. Wir werden die diver-
sen Änderungen nicht im gleichen Studi-
enjahr vornehmen.
– Werden die einzelnen Studienfächer 
den ausländischen und den ungari-
schen Studierenden dann im gleichen 
Semester angeboten?
– Ja. Die ausländischen Studenten werden 
nach dem gleichen Curriculum unterrich-
tet, wegen technischer und organisatori-
scher Probleme allerdings mit einer Verzö-
gerung von ein bis zwei Jahren, was auch 
sinnvoll ist, denn so können die bei den un-
garischen Studenten gesammelten Erfah-
rungen später an allen Lehrstühlen beim 
fremdsprachigen Unterricht in ähnlichen 
Fächern genutzt werden.

Tolnai – Tóth

The fi rst meeting of the ECED was held in 
London twenty years ago, in 1989. Since 
that time, European experts in the research 
and treatment of eating disorders have met 
every second year in a diff erent European 
city. Over the course of these years some 
things have changed, but the principles 
and procedures have not. From its founda-
tion, the ECED (European Council on Eating 
Disorders) was seen as a clinical debating 
forum, where delegates give their con-
sidered clinical opinion and are not only 
present as an audience. The secondary aim 
of the ECED is to bring colleagues through-
out Europe together in a collegiate atmos-
phere.
The Anniversary meeting (11-13 Septem-
ber) was held in the imposing surrounding 
of The Athenaeum in the centre of London 
and the banquet and conference dinner 
took place in the Hall of the Plaisterers’ Liv-
ery Company.
The conference was opened and closed 
with two intense and lively debates: “Should 
we invest more of our limited resources into 
preventing eating disorders?” and “Should in-
formation-sharing and career involvement in 
the treatment of severe eating disorders take 

precedence over confi dentiality?” Moreover, 
beside several concurrent sessions on re-
search-practice, clinical discussions and re-
search presentations, there were two ple-
nary discussions, entitled “DSM-V: here we 
go again?” and “How does family treatment 

work?”. All in all, it was a great experience 
to attend the ECED meeting in London, 
present and discuss our studies, make new 
collaborations and contacts, and broaden 
our horizons, all aspects of which are vital 
for researchers and clinicians.

das Zentrum für Theoretische Medizin

20th Anniversary Meeting

�  Márta Varga, student, Gyöngyvér Salavecz, Hayriye Gülec, Turkish visiting re-
search psychologist and Elisabeth Kohls, German visiting research psychologist 
represented the Department of Behavioural Science of the Faculty of Medicine 
at the event in London
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www.azevkorhaza.hu

Idén ötödször lehet 
szavazni
Az Év Kórháza program azzal a szándékkal 
indult négy évvel ezelőtt, hogy tisztán lát-
hassuk a hazai kórházakat, a hazai egész-
ségügyi ellátás színvonalát, és hogy fel-
hívják a fi gyelmet a pozitív példákra. Öt 
kategóriában lehet szavazni minden hazai, 
állami vagy önkormányzati tulajdonban 
lévő kórházra és klinikára a címbeli webla-
pon, december 31-ig. Az említett öt kate-
gória: az orvos-szakmai ellátás, az ápoló- és 
szakszemélyzet, a kórházi infrastruktúra, 
az ellátás (elhelyezés, étkeztetés stb.), vala-
mint a környezet és tisztaság. Idén a tava-
lyitól eltérően az interneten leadott szava-
zatot egy alapdíjas SMS elküldésével meg 
kell erősíteni, ami a biztonságos és tiszta 
szavazást segíti elő.
Januárban a Magyar Tudományos Akadé-
mián tartandó ünnepélyes eredményhir-
detésen az öt kategóriaelső mellett kihir-
detik majd az abszolút győztes intézményt, 
amelyik egy éven át birtokolja „Az Év Kór-
háza” kitüntetést. A győzteseket korszerű 
számítástechnikai eszközökkel is jutalmaz-
zák – mondta Kocsis Gábor, a kezdemé-
nyezés főszervezője.

Mit díjaznak a szavazók?
A korábban nyertes kórházak körében vég-
zett kutatás szerint ezek az intézmények el-
sősorban a kimagasló szaktudás és az em-
berséges bánásmód miatt érdemelték ki 
az elismerő címet, habár az infrastruktúra, 
a páciensek komfortérzete és a betegellá-
tás szervezettsége is hozzájárult a kitünte-
téshez.
A kórházak büszkék voltak a cím elnyeré-
sére, többnyire értekezleteken, rendezvé-
nyeken, belső hírlevélben tájékoztatták a 
dolgozókat a versenyben elért eredmé-
nyükről. A munkatársakat a tapasztalatok 

szerint rendkívül pozitív módon motiválta 
a kitüntetés, a címet lelkesítő erkölcsi elis-
merésnek tekintették.
Nemcsak a dolgozók elégedettségét ta-
pasztalták az intézményvezetők, hanem a 
betegek is gratuláltak az elismeréshez, sőt 
volt olyan kórház, amelyben a kitüntetés 
hatására a betegforgalom a sokszorosára 
növekedett.
Dr. Pilling János, a Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézetének szak-
értője, az Orvosi kommunikáció című tan-
könyv szerkesztője szerint a tapasztala-
tok és a vizsgálatok egyaránt azt mutatják, 
hogy a betegek egészségügyi ellátással 
való elégedettségét jelentős mértékben 
a velük való kommunikáció minősége ha-
tározza meg. A kommunikációs kapcsolat 
a beteg és az intézmény között már az or-
vossal, nővérrel való személyes találkozás 
előtt elkezdődik: a kórház honlapja, a tele-
fonközpontos, a portás, az adminisztráto-
rok kommunikációs stílusa, az intézményi 
tájékoztatótáblák, valamint az ajtókon, fa-
lakon elhelyezett tájékoztatóanyagok egy-
aránt befolyásolói egy kórház megítélésé-
nek. Az orvos kommunikációja nemcsak 
a beteg elégedettsége, hanem a páciens 

együttműködési készsége, s így gyógyulá-
sa szempontjából is alapvető. Egy felmérés 
szerint például a gyermekorvosi konzultá-
cióval elégedetlen szülők 83%-a nem tar-
totta be az orvos – szakmailag helytálló – 
előírásait.

Fontos a kommunikáció
Az együttműködés számos kommunikáci-
ós módszerrel javítható. Ezek közé tartozik 
a hatékony betegtájékoztatás, a meggyő-
ző kommunikáció, a páciens aktív bevo-
nása egészségének helyreállításába. Egy 
vizsgálat szerint már kétórányi kommuni-

A nehéz órákért kárpótol a betegektől számtalan csatornán keresztül 
érkező pozitív visszajelzés, legyen az egy hálás mosoly vagy levél – 
mondta Merkely Béla professzor „Az Év Kórháza” szavazás elindítását 
bejelentő október 12-i sajtótájékoztatón. Az ilyen visszajelzések közé 
tartozik „Az Év kórháza” versenyében elért második helyezés és az ezzel 
járó jelképes díj is. „Reméljük, hogy munkánkat az egyre nehezebb 
körülmények közepette is változatlan minőségben tudjuk végezni” – 
mondta el a professzor. Hangsúlyozta továbbá, hogy a dohányzásmentes 
környezet kialakításában is élen akarnak járni és egyik fő céljuk a betegek 
dohányzásról való leszoktatása, amit a Cardiovascularis Centrum 
„Füstmentes Kórház” programba való benevezése is jelez.

�  Pilling János, Kocsis Gábor és Merkely Béla

Középpontban 
az elhízás
A Közép-európai Elhízástudományi Tár-
saság (CECON) október 1–3-a között 
tartotta második kongresszusát Buda-
pesten, az ELTE felújított Gólyavárában. 
Több mint 300 résztvevő és 150 előadó 
képviselte ezt az európai régiót. Az el-
hízás kezelésében és megelőzésében, 
konkrétan az egészséges életmód-terá-
piában, a fi zikai aktivitásnak és a meg-
felelő táplálkozásnak kiemelt szerepe 
van, ezért kiemelendő a TF és az egye-
tem többi karának szerepvállalása. Meg-
hívott előadóként és üléselnökként vett 
részt a kongresszuson prof. dr. Nyakas 
Csaba (TF), prof. dr. Géher Pál (ÁOK), 
dr. Jákó Péter (Magyar Sportorvosi Tár-
saság elnöke) és dr. Boros  Szilvia (TF).

kációs képzés is kimutathatóan javítja az 
ezen részt vett orvosok betegeinek elége-
dettségét, együttműködési készségét, és 
ezek által mérhetően növeli a kezelés ered-
ményességét.

Tolnai Kata
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Astellas-díjas Sirák András

Egy infarktusos beteg életét mentette meg kollégáival egy fehérvári 
szabadtéri előadáson dr. Sirák András, a Semmelweis Egyetem 
Családorvosi Tanszékének tudományos munkatársa, velencei háziorvos. 
Példaértékű orvosi magatartásáért Astellas-díjat vehetett át „Az Év 
Orvosa” pályázat egyik nyerteseként.

Több sikeres újraélesztést hajtott már vég-
re szűkebb környezetben dr. Sirák András, 
ám a székesfehérvári Sóstói Stadion „Hair” 
előadásán tizennégyezer ember láthatta, 
miként folyik a küzdelem egy ember éle-
téért, és szorított azért, hogy sikerüljön az 
újraélesztés. Az eseményeket felidézve így 
meséli a történteket „Az Év Orvosa” pályá-
zaton Astellas-díjat kapott velencei házior-
vos:
– Az előadás közben egy asszony elkezdett 
kiabálni, hogy segítség, meghal a férje. A 
gondviselésnek köszönhetően a közelben 
ültem, így rögtön a bajba jutott férfi  se-
gítségére tudtam sietni. Szerencsére szin-
tén közelünkben ült két intenzíves nővér a 
Fejér megyei Szent György Kórházból, és 
egy mentőtiszt is. Így négyen sürgősségi 
teamként kezdtük meg az infarktusos be-
teg újraélesztését. Mellkaskompressziókat, 
mesterséges lélegeztetést végeztünk min-
denféle eszköz nélkül. A legfontosabb, 
hogy nem veszítettünk időt, és életben tar-
tottuk a beteget, akiért bő tíz perc múlva 
érkezett a rohammentő.

A mentőzést nem lehet 
otthagyni
Dr. Sirák András nemcsak példaértékű or-
vosi magartartást tanúsított, amikor a baj-
ba jutott beteget visszasegítette az életbe 
a kis csapat közreműködésével, hanem azt 
is bizonyította, hogy a sürgősségi ellátás-
ban is gyakorlata van.
Mint szavaiból kiderült, nagyon szereti az 
oxyológiát. Annak idején nem vették fel el-
sőre az egyetemre – a piaristáknál szerzett 
érettségi hátrányt jelentett –, így egy évig 
mentőápolóként dolgozott az Országos 
Mentőszolgálatnál. Annyira megszerette a 
gyors helyzetfelismerést, azonnali reakci-
ót igénylő, sokszor hatalmas sikerélményt 
hozó izgalmas munkát, hogy hatvanéves 
fejjel ma is visszajár mentőzni a Máltai Sze-
retetszolgálathoz. „Aki egyszer mentőzött, 
nem tudja otthagyni, vissza-visszajár” – 
tette hozzá.
Nem elég számára a tudás, legalább ilyen 
fontos az ismeretek átadása is: az egyetem 
Családorvosi Tanszékén a háziorvos-rezi-
denseknek Szabó János hevesi háziorvos 

kollégájával ketten tanítják a sürgősségi 
betegellátást. Ezen kívül nagyon sok tanfo-
lyamot, előadást tartanak sürgősségi ellá-
tásból posztgraduális formában is.
– A sürgősségi betegellátás része a 
háziorvoslásnak, ám a reanimáció gyakor-
lottságot igényel, amit készségszinten job-
ban el kellene terjeszteni az országban 
– osztja meg véleményét. – Az átlag házior-
vost nem lehet hozzá nem értéssel vádol-
ni. Azért nem tudnak ugyanis reanimálni, 
mert vagy soha nem tanulták, vagy ha ta-
nulták is, az évtizedekkel ezelőtt volt, rá-
adásul az elméleti tudás nem pótolja a gya-
korlatot.
A Családorvosi Tanszék munkatársaként 
kollégájával kezdeményezték a szaktár-
cánál, hogy a háziorvosok kötelező 250 
kreditpontjába kerüljön be az évenkénti 

négyórás újraélesztési tanfolyam elvégzé-
se. A tematizált tananyag elkészült, a sze-
mélyi feltételek is adottak a képzéshez, 
hiszen a Családorvosi Tanszék rendelke-
zik oktatási kapacitással, másrészt vannak 
olyan fi atalok, akiket meg tudnak tanítani 
a képzésre, ugyanis részállásban mentőor-
vosként dolgoznak, értik a szakmát.

A gyakorlat 
nélkülözhetetlen
Ha a háziorvosoknak lehetőségük lesz a re-
animációt évente gyakorolniuk, kialakul a 
készségük, és nem fognak idegenkedni az 
újraélesztéstől. Az országban tízezer házi-
orvos dolgozik, tehát tízezer helyen van-
nak jelen, és így sokkal nagyobb az esély, 
hogy találkoznak újraélesztésre szoruló be-
teggel, számol be dr. Sirák András. A szak-
mai adatok szerint a reanimációk tíz száza-
léka sikeres, így évente akár ötszáz ember 
sikeres újraélesztését is jelentheti a terve-
zett program. Kézikönyvet is kiadott a sür-
gősségi betegellátásról, amely negyedik ki-
adását érte meg: a gyakorlatot ugyan nem 
pótolja, de segít az orvos döntésében.

Fotó, szöveg: S. J.

�  Sirák András

Az ÁOK Családorvosi Tanszéke, valamint az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollé-
giuma szervezésében október 17-én az ÁOK II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájá-
nak Üllői úti tantermében előakkreditált továbbképző előadásra került sor. Az előadás-
témák között szerepelt a krónikus B és C hepatitis korszerű diagnosztikája és terápiája, a 
hatékony antibiotikum-terápia, a mozgásszervi panaszok korszerű fájdalomcsillapítása, a 
diszpepsziás panaszok enzimterápiája, a vérnyomáscsökkentés jelentősége diabéteszben 
és metabolikus szindrómában, a 2-es típusú diabetes kezelése, pajzsmirigy-alulműködés az 
alapellátásban, a nagy rizikójú cerebrovascularis veszélyeztetettség speciális kérdéskörei, a 
stroke betegség aktuális helyzete hazánkban, a dyslipidaemia kezelése cerebrovascularis 
prevencióban, a statinok antiarrhythmiás hatékonysága. A továbbképzés tesztírással zá-
rult.

I.M.

Pontszerző családorvosoknak

Továbbképzés 
tüdőgyógyászoknak
Az ÁOK Szemészeti Klinika Tömő utcai 
tantermében október 2-án került sor a 
Légúti obstruktív kórképek című pont-
szerző továbbképzésre tüdőgyógyá-
szok, belgyógyászok, háziorvosok, kli-
nikai immunológusok, allergológusok 
és rezidensek számára. A résztvevők a 
kis légutak légúti obstruktív kórképek 
pathogenezisében és terápiájában betöl-
tött szerepéről, az ételallergiák légúti ha-
tásairól, az asztma terápiás ajánlásokról, 
az asztma-kontroll különböző aspektusa-
iról, valamint az inhalációs kezelési tech-
nikákról hallhattak előadásokat.
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Semmelweis Pályázati 
és Innovációs Központ Kft.

Feladata  
A Semmelweis Egyetem hazai és uniós pá-
lyázatokban való részvételének nagymér-
tékű fokozása és eredményesebbé tétele. 
A központ tanácsadó, pályázatíró szolgál-
tatóként funkcionál, kiemelten az egye-
tem szereplői számára, esetlegesen és ka-
pacitástól függően külső megbízásoknak 
eleget téve. A változásoknak köszönhető-
en a Semmelweis Egyetem pályázói már 
nemcsak tanácsadást kapnak, hanem az 
igényektől függően a teljes körű pályá-
zatírásban, projektmenedzsmentben, és a 
projektek pénzügyi elszámolásában nyúj-
tott szakértői tevékenységet is igénybe ve-
hetik, csökkentve ezzel a rájuk nehezedő 
adminisztratív feladatokat.

Főbb tevékenységek  
Pályázatfi gyelés és pályázati tanácsadás  
Hazai és nemzetközi forrású pályázatok 
 fi gyelése, folyamatos tájékoztatás a meg-

jelent pályázati felhívásokról hírlevélben 
és a központ honlapján.
Pályázati lehetőségek kihasználásának 
elősegítése, a benyújtandó pályázatokkal 
kapcsolatos ügyintézés koordinálása és 
menedzselése a Semmelweis Egyetemen, 
a pályázatokhoz szükséges statisztikai és 
azonosító adatok egységes formában tör-
ténő rendelkezésre bocsátása, űrlapok ki-
töltése, közzététele, a pályázatok formai el-
lenőrzése.

Pályázatírás és projektmenedzsment 
Igény szerint teljes körű pályázatírás, pro-
jektmenedzsment a Semmelweis Egyetem 
dolgozói, ill. külső megbízók számára, önál-
ló pályázatok benyújtása, központi projek-
tek koordinálása, a Semmelweis Egyetem 
projektjeinek eredménykövetése és utóke-
zelése.

Szakértői és egyéb koordinációs 
tevékenységek 
Támogatásokkal kapcsolatos elemzések, 
háttértanulmányok, összefoglalók készíté-
se, rendezvények szervezése, egyéb kap-
csolódó szolgáltatások nyújtása.

Eredmények
A Semmelweis Pályázati és Innovációs Köz-
pont Kft. működése óta összesen 14 pályá-
zat teljes körű összeállítását és beadását 

bonyolította le a Semmelweis Egyetem va-
lamely szervezeti egysége megbízásából. 
Ezen pályázatok összköltségvetése 1,672 
milliárd Ft, az igényelt támogatása pedig 
1,4 milliárd Ft volt. A beadott pályázatok 
közül 11 az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv, 1 a Nemzeti és Kutatási Technológi-
ai Hivatal által kiírásra került Baross Gábor 
Közép-magyarországi Regionális Innová-
ciós Program, 1 a Svájci – magyar Együtt-
működési Program és 1 a 7. Keretprogram 
keretében megjelent felhívásokra került 
benyújtásra.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv felhí-
vásaira benyújtott pályázatok kimagasló 
aránya annak köszönhető, hogy az egész-
ségügyi és felsőoktatási konstrukciók ta-
valy nyár óta a mai napig folyamatosan ke-
rülnek kiírásra.
A Semmelweis Pályázati és Innovációs Köz-
pont Kft. megalakulása óta összesen 8 pro-
jekt menedzsmentjét végzi, amelyeknek 
teljes költségvetése összesen 1,157 milli-
árd Ft. Közülük 1 a Nemzeti Fejlesztési Terv, 
2 az Új Magyarország Fejlesztési Terv, 1 az 
Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fő-
igazgatósága, 1 a 6. Keretprogram, 1 a NIH 
(National Institute of Health), 1 a Nemzeti 
Technológiai Program, és 1 a Mecenatúra 
Program keretében valósul meg.
A Semmelweis Pályázati és Innovációs Köz-
pont Kft. pályázatírásban és projektme-
nedzsmentben többéves tapasztalattal 
rendelkező munkatársaival áll az egyetem 
pályázóinak rendelkezésére.

(TK)

A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft. tavaly áprilisban 
kezdte meg működését, folytatván a korábban Pályázati és Innovációs 
Igazgatóság által végzett tevékenységeket, a szolgáltatási funkció előtérbe 
helyezésével. Igazgatója csak úgy, mint a jogelődnek: dr. Pörzse Gábor.

Pályázati hírlevélből

Az Európai Unió 7. Keretprogram 
soron következő pályázatai:

Specifi kus program: Capacities
http://cordis.europa.eu/fp7/dc, „Capacities” menüpont

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-CAREERS
Beadási határidő: 2010. január 21.

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1
Beadási határidő: 2010. január 21.

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP
Beadási határidő: 2010. április 29.

FP7-INCO-2010-1
Beadási határidő: 2010. január 19.

FP7-INCO-2010-2
Beadási határidő: 2010. január 19.

FP7-INCO-2010-3
Beadási határidő: 2010. január 19.

FP7-INCO-2010-6
Beadási határidő: 2010. január 19.

FP7-REGIONS-2010-1
Beadási határidő: 2010. január 14.

Specifi kus program: Cooperation
http://cordis.europa.eu/fp7/dc, „Cooperation” 
menüpont

FP7-AFRICA-2010
Beadási határidő: 2010. január 14.

FP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing
Beadási határidő: 2010. február 3.

FP7-SSH-2010-1
Beadási határidő: 2010. február 2.

FP7-SSH-2010-2
Beadási határidő: 2010. február 2.

FP7-SSH-2010-3
Beadási határidő: 2010. február 2.

FP7-NMP-2010-CSA-4
Beadási határidő: 2010. február 2.

FP7-ERANET-2010-RTD
Beadási határidő: 2010. január 19.

További információ: 
dr. Pörzse Gábor igazgató

�  Állnak: Nagy Zsuzsanna, Greskó Judit, Salamon Éva, Susztek-Eötvös Gergely 
 Botond, Tamás Éva, ülnek: Bulla Zsófi a, Fésüs Ágnes, Szalai Krisztina, Pörzse Gá-
bor, Szabó Levente és Márton Erika                                      Fotó: Kiss Balázs – Tolnai Kata

A központ elérhetőségei
1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em.
Telefon: 459-1500 / 53820, Fax: 459-1589
E-mail: innov@palyazat-sote.hu
Web: www.palyazat-sote.hu

SE_2009_10.indd   10SE_2009_10.indd   10 2009.10.27.   13:57:182009.10.27.   13:57:18



11X. évfolyam 10. szám 2009. november 2. újdonságok

Gyógytornászképzés nemzetközi 
távlatokkal 

– Kinevezésekor milyen megkezdett 
feladatok végrehajtása várt Önre?
– Tanszékünk sokoldalú oktatási te-
vékenységet végez. Kifutóban van a 
kreditrendszerű képzés, ebben az évben 
végez az utolsó nappali és esti évfolyam. 
Szeptembertől a gyógytornász évfolyam-
ok egységesen BSc képzésben részesülnek, 
az első közülük jövőre fog államvizsgázni. 
A hazai gyógytornászoktatás specialitása, 
hogy – a többi európai országgal ellentét-
ben, ahol többnyire 2-3 éves az oktatás – 4 
évig tart. Ennek oka az, hogy magas szín-
vonalú, komplex klinikai gyakorlatokat tar-
talmazó tantervet állított össze a tanszék. 
Köszönettel tartozunk a dékánasszonynak, 
hogy ezt engedélyezte.
A Karon zajló BSc képzések új szellemben 
készült tantervek és tantárgyi programok 
szerint indultak szeptembertől. A megújult 
gyógytornász-fi zioterapeuta képzésben ki-
emelt hangsúlyt fektetünk a klinikai tantár-
gyak szakorvosok által történő elméleti ok-
tatására, amelyekre következetesen épül 
a klinikai fi zioterápia elmélete és gyakor-
lata. Az új tanterv szerint párhuzamosan 
történik az egyes kórképek klinikumának 
és fi zioterápiájának elsajátítása, valamint 
gyakorlóhelyeken történő demonstrálása. 
Több tantárgyat összevontunk, ehhez kel-
lett igazítani a klinikai gyakorlatokat is, ami 
komoly feladatot jelentett. A karon belül 
tanszékünk is sokat tett azért, hogy az új-
fajta szemlélet mellett a képzés minőségét 
megtartva készíthessük fel szakmájukra a 
leendő hallgatókat.
– Elindulhat-e a közeljövőben a szakok 
egyetemi szintű oktatása?
– Jelenleg egy 90 kredites, másfél éves MSC-
képzés előkészítése zajlik. A tervek szerint 
az itt végzettek önálló kutatómunkát foly-
tathatnának, és közülük kerülhetnének ki 
a fi zioterapeuta vezetők. Specializációra 
is lesz lehetőség: gyógytornász, mozgás-
szervi, neurológiai és kardio-respiratorikus 
szakirányok közül választhatnak majd a je-
lentkezők.
– Milyen más változások történtek a 
tanszéken az Ön kinevezése óta?
– Fontos előrelépés, hogy a Magyar 
Gyógytornászok Társaságának küzdelmes, 
sok éves munkája eredményeként meg-
kaptuk a minisztériumtól a gyógytornász-

fi zioterapeuta elnevezést. Ösztönözést 
adott ebben, hogy Európa más országa-
iban is ez a megnevezés szerepel a diplo-
mákban. A névvel együtt a kompetencia-
kör is bővült. Korábban végzett diákjaink 
hivatalosan csak kórházakban, klinikákon 
dolgozhattak, illetve az otthonápolásban 
vehettek részt, a minisztériumi jóváha-
gyás nyomán azonban már a prevenció-
ba is aktívan bekapcsolódhatnak. Dolgoz-
hatnak például munkahelyi egészségügyi 
centrumokban, az egészség megőrzésé-
vel és helyreállításával foglalkozó civil szer-
vezeteknél, egyesületeknél, sportcent-
rumokban, speciális oktatási, nevelési és 
fejlesztési intézményekben. Tárgyalásokat 
folytatunk az Alapellátási Intézet szakem-
bereivel is, hogy a gyógytornász a jövőben 
az alapellátásban is hivatalosan részt ve-
hessen.

Ugyancsak újdonság, hogy beindítottuk a 
felsőfokú wellness szakmenedzser szakirá-
nyú másfél éves továbbképzést, ami maga-
sabb végzettséget ad, mint az OKJ képzés. 
A szakirány bevezetését az indokolta, hogy 
egy várható új rendelet szerint wellness 
szállodát csak megfelelő felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező szakember vezet-
het. Döntésünket a hallgatók egyre növek-
vő száma igazolta: míg az első évfolyamra 
nyolcan jelentkeztek, a második elsős lét-
szám már húsz körüli.
– Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy a Luganói Egyetemen megvalósul 
a gyógytornász szak székhelyen kívü-
li képzése. Hol tart most ez a folyamat?
– Rendkívüli jelentőségű esemény ez az 
intézmény életében. A több mint féléves 
előkészítés komoly munkát igényelt: angol 
nyelven át kellett adnunk a képzési anya-
got, és részletes, a gyakorlatra is kiterjedő 
eligazítást, egyeztetést kellett tartanunk. 
A kinti oktatókkal napi kapcsolatban va-
gyunk az akkreditáció előkészítése kap-
csán. A képzésben a mi oktatóink is részt 
vesznek, az államvizsgát pedig a dékánasz-
szony vagy a tanszékvezető felügyeli majd. 
Hatalmas kihívás mindez, és nagyon örü-
lünk annak, hogy sok ország intézménye 
közül ránk esett a Luganói Egyetem válasz-
tása. Büszkék vagyunk, hogy a Svájcban 
tanuló hallgatók a magyar tanterv alapján 
juthatnak majd európai uniós diplomához, 
és vállalhatnak munkát az EU országaiban.

Pap Melinda

�  Horváth Mónika

Tudományos verseny

A Testnevelési és Sporttudományi Kar a 
2009/2010-es tanévben Házi Tudományos 
Diákköri Konferenciáját 2010. február 18-án 
(csütörtökön) rendezi meg. A jelentkezési la-
pokat november 21-ig (péntekig), az össze-
foglalókat (rezüméket) december 12-ig kell 
elküldeni dr. Kovács Katalin tanárelnök cí-
mére. Az előadások értékelésében hangsú-
lyos szerepet kap az összefoglalók formai és 
tartalmi megjelenése.

I. M.

Nyelvvizsga

A Nyelvi Kommunikációs Központban Pan-
non állami általános nyelvvizsga: angol, né-
met nyelvből.

Írásbeli: december 5.
Szóbeli:  november 30–december. 4.
Labor:  december 5. 13.00–14.30
Jelentkezési határidő: november 11.

Információ, mintafeladatok:  
www.pannon-nyelvvizsga.hu

Dr. Kovács Éva igazgató
Nyelvi Kommunikációs Központ

Dr. Horváth Mónika 1995-ben végzett 
a Haynal Imre Egészségtudományi Egye-
tem Egészségügyi Főiskolai Karán gyógy-
tornászként, majd elvégezte az SE Test-
nevelési és Sporttudományi Karának 
Humánkineziológiai Szakát. 1999–2005 kö-
zött részt vett a Sporttudományi Doktori 
Iskola Ph.D képzésén. 2006-tól főiskolai ad-
junktus az SE ETK Fizioterápiás Tanszékén, 
és a Magyar Gyógytornászok Társaságának 
nemzetközi képviselője. 2007-ben docensi, 
2008 júliusában pedig tanszékvezetői kine-
vezést kapott az ETK-n.

Mióta dr. Horváth Mónika tavaly júliusban átvette az ETK Fizioterápiás 
Tanszékének vezetését, több változás is történt. Az elmúlt több mint egy év 
eseményeiről, eredményeiről, egyebek között a márciusban elindult svájci 
gyógytornászképzésről kérdeztük a vezetőt.
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Kollégáinkat köszöntöttük

Az eseményt megnyitó dr. Szél Ágoston 
rektorhelyettes üdvözölte a díszoklevelek 
várományosait és az ünnepségen megje-
lenteket, mindenekelőtt dr. Pordán Endrét, 
az Egészségügyi Minisztérium szakállam-
titkárát, dr. Gerle Jánost, a Magyar Orvo-
si Kamara alelnökét, az ÁOK-t képviselő dr. 
Karádi István dékánt, dr. Hunyady Lász-
ló és dr. Rácz Károly dékánhelyetteseket, 
a FOK képviseletében dr. Hermann Péter 
dékánhelyettest, valamint dr. Antal Ist-
vánt, a GYTK és dr. Radák Zsoltot, a TF 
dékánhelyettesét, továbbá az ETK-ról érke-
ző dr. Domján Gyula egyetemi magánta-
nárt. A Misztrál együttes zenés-verses mű-
sora után ünnepi beszédek következtek.

Hivatással egyesülve
A héber eredetű jubileum kifejezés erede-
tileg a kos szarvából készült ünnepi kür-
tökre utalt, ezek hangjával nyitották meg 
a szent ötvenedik évet, az öröm, az igazsá-
gosság és a bőség esztendejét – fejteget-
te a rendezvényen legtöbbet elhangzott 
szó értelmét Pordán Endre. Öt évtized so-
rán a sok embert formáló tapasztalat sú-
lya alatt az ember eggyé válik hivatásával. 
Az ünnepelteknek is lényegük az orvoslás. 
Hivatásukban eltöltött éveik szólnak arról 
a bőségről, amivel elhalmozták a világot, 
a gyógyulásról, az enyhített szenvedésről, 

a tisztességes küzdelemről, az emberhez 
méltó vereségről, és az elmúlásról is. Az élet 
folyamatos igenléséről, s a határok elfoga-
dásáról. És emberségről, növekedésről, ami 
minden igazi gyógyítás és gyógyulás ter-
mészetes, elengedhetetlen velejárója – fe-
jezte be gondolatait a szakállamtitkár, hoz-
zátéve a hála és a köszönet szavait.
Elsőként a jubiláns orvoskollégáknak gra-
tulált dr. Hermann Péter, majd az önálló 
Fogorvostudományi Kar történetében ötö-
dikként, 1959-ben diplomázottakhoz szólt. 
Az a generáció nagyon sok mindent átélt, 
tagjaik életükkel, szemléletükkel példát 
mutattak a később születetteknek, akik – 
miként tette ezt az ifj abb korosztályt kép-
viselő dékánhelyettes – köszönettel tartoz-
nak nekik emberi tartásukért, kitartásukért 
és örök optimizmusukért. Ők taposták ki az 
utat, s teremtették meg a hazai fogorvos-
képzés alapjait.

Örök szolgálatban
A múlt küzdelmeiből kijutott a hont kény-
szerből elhagyóknak és az itthon mar-
adottaknak egyaránt. Talán nem ilyen jö-
vőt képzeltek el maguknak a pályájukat 
annak idején kezdők, kiknek napjainkban 
is jórészt csak betegeik megbecsülése je-
lent gyógyírt – kezdte ünnepi mondani-
valóját Karádi István professzor. Beszélt e 

hivatás egészséget, fi zikai és szellemi erőt 
felemésztő nehézségeiről és jutalmáról: az 
eredményes gyógyítás, a segítségnyújtás 
adta felemelő érzés megéléséről. Hangsú-
lyozta a tanítás, a tudás átadásának fontos-
ságát is, és erőt, egészséget kívánt a továb-
bi szolgálathoz. Hiszen az orvosi hivatás 
örök szolgálat.
A 70, 65, 60 és 50 éve végzetteknek járó ru-
bin, vas, gyémánt és arany díszokleveleket 
Szél Ágoston rektorhelyettes, Karádi István 
dékán és Hermann Péter dékánhelyettes 
adta át a 202 orvosnak és a 18 fogorvosnak 
(nevüket külön közöljük).

Számvetés emlékekkel
A fél évszázada diplomázott orvosok ne-
vében először dr. Lozsádi Károly profesz-
szor hajtott fejet a már elhunyt tanárok 

és évfolyamtársak emléke előtt, köszön-
tötte a rubin, vas és gyémántdiplomáso-
kat, s számvetésre hívta az ünnepelteket. 
Mint mondta: elsősorban lelkiismeretük-
nek tartoznak elszámolással, hogy mikép-
pen foglalkoztak a hozzájuk fordulók tes-
ti-lelki problémáival. Figyeltek-e arra, hogy 
a betegségen túl a beteget is gyógyítsák. 
Ami ma, 50 év távolából is számon kérhe-
tő, az elsősorban az etikai hozzáállás és 
a felkészültség. Az erkölcs és tudás. Vál-
tozatlanul ragaszkodni kell ahhoz, hogy 
csak az erkölcsi normákon alapuló humá-
num szempontjai érvényesülhessenek ab-
ban a kérdésben, hogy a tudomány ered-
ményeit mennyire fordítják az emberiség 
boldogulására. A professzor másik üzene-
te: tovább kell vinni az egyetemtől kapott 
tálentumokat, nemcsak az utánunk jövők-
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Egyetemünk hagyományos őszi rendezvényei között az idén is méltó, 
megkülönböztetett helyet kapott a jubiláló orvosok és fogorvosok 
köszöntése. Az Általános Orvostudományi és Fogorvostudományi Kar 
Tanácsának összevont ünnepi ülése október 10-én 10 órakor kezdődött a 
NET Dísztermében.

�  Lozsádi Károly

Folytatás a 14. oldalon
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Dr.  Bartha Miklós
Dr.  Ertl János Vilmos Béla
Dr.  Hruska Margit
Dr.  Kárász Vilma Maria
Dr.  Lakatos István
Dr.  Mikó Miklós
Dr.  Nagy László Viktor
Dr.  vitéz Németh Árpád
Dr.  Schimanek Tadeus Antal
Dr.  Székely Tamás
Dr.  Treit Sándor
Dr.  Várhelyi Zoltán Béla Károly
Dr.  Zselló Ferenc

Dr. Kemény Klára

Dr.  Argay István
Dr.  Baranyai Elemér
Dr.  Biró Zoltán
Dr.  Bohár Anna Karolina Zsófi a
Dr.  Csanda Endre Gyula
Dr.  Fábián Ferenc
Dr.  Forbáth Péter György
Dr.  Gyarmathy László Géza
Dr.  Hídvégi Zoltán
Dr.  Hunka Rezső
Dr.  Józsa Fábiánné dr. Tomka Mária
Dr.  Kattausch Márta Sarolta
Dr.  Kémery Dezső Géza Benő
Dr.  Lukács Márta
Dr.  Regőczy Olivér Dezső
Dr.  Sipos Péter Zsigmond
Dr.  Stekker Károly László
Dr.  Sztankay Csaba
Dr.  Trybek László
Dr.  Váczi László
Dr.  Vincze Egon Oszkár

GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELES 
ORVOSOK (60 év)

VAS DÍSZOKLEVELES ORVOSOK 
(65 év)

RUBIN DÍSZOKLEVELES ORVOS 
(70 év)

ARANY DÍSZOKLEVELES ORVOSOK (50 év)

ARANY DÍSZOKLEVELES FOGORVOSOK (50 év)

Dr. Ackermann Alajos János
Dr. Ambrus Ilona
Dr. Anderlik Piroska
Dr. Ágfalvi Rózsa
Dr. Badik Adrianna
Dr. Barta Rózsa
Dr. Bartók András
Dr. Belső Mária
Dr. Bence Marianna
Dr. Bencsik Erzsébet
Dr. Bezzeg István
Dr. Boda Valéria
Dr. Boga Marianna
Dr. Boldis György
Dr. Borvendég János Mihály
Dr. Bőcs Gábor
Dr. Buday Márta Ágnes Mária
Dr. Czeizel Endre
Dr. Czigány Margit
Dr. Csellár Mihály
Dr. Csörgey Márta
Dr. Domonkos Ágnes
Dr. Dunai Kovács Éva
Dr. Egerházy Gizella
Dr. Egri Edit
Dr. Erdős László
Dr. Ertsey István Csaba
Dr. Fachet József István
Dr. Fantha Éva
Dr. Faragó Julianna
Dr. Fecske István
Dr. Fehér Tibor
Dr. Frindt Mária
Dr. Füredi Erzsébet
Dr. Füsi Fridolin József
Dr. General Veronika
Dr. Gesztesi Tamás
Dr. Géczi Éva
Dr. Görgényi Frigyes János
Dr. Gróf Irma Margit
Dr. Gunyhó Imre
Dr. Gyetvai István
Dr. Halmy László
Dr. Hamvasi György
Dr. Hargittai Mária
Dr. Hartai Margit Éva
Dr. Hideg János
Dr. Holló János
Dr. Horváth Antal
Dr. Horváth Endre Károly
Dr. Horváth Georgina
Dr. Horváth Imre
Dr. Horváth István
Dr. Horváth Margit
Dr. Hosszu Mária
Dr. Jakus Magdolna
Dr. Ján Huba
Dr. Kantó István
Dr. Kapu Emilia
Dr. Karácsonyi Éva

Dr. Kasztory Ferenc
Dr. Kádár Anna Mária
Dr. Kelemen Veronika
Dr. Kendrey Gyula
Dr. Kerekes Béla
Dr. Kertész Mária
Dr. Kéri Vilma
Dr. Király Ferenc
Dr. Király Ilona Magdolna
Dr. Kiss Béla
Dr. Kohó Mária
Dr. Kovács Erzsébet
Dr. Kómár József
Dr. Köllő Klára
Dr. Krakovits Gábor
Dr. Krausz Judit
Dr. Krompecher Éva
Dr. Kulin Sándor
Dr. Kun Adrienne
Dr. Kurucz Emma
Dr. Lakatos Béla
Dr. Lamboy László
Dr. Lengyel Zoltán
Dr. Leszkovszky György Pál
Dr. Losonci András
Dr. Lozsádi Károly
Dr. Lőrincz Erzsébet
Dr. Lusztig Ágnes Éva
Dr. Macskásy Olívia
Dr. Magyar Kálmán
Dr. Magyarsóki Ferenc
Dr. Maklári Erzsébet
Dr. Marosvári István
Dr. Masset Arlette
Dr. Matos Lajos
Dr. Mák Terézia Ibolya
Dr. Márkus Magdolna
Dr. Medvey Csongor
Dr. Medvecki Pál
Dr. Mészáros Ilona
Dr. Mihályi László István
Dr. Miletics Antal
Dr. Minye Valéria
Dr. Mocsai Lajos
Dr. Molnár László
Dr. Monos Emil
Dr. Nádas Anna
Dr. Nádas Mária
Dr. Nemes György
Dr. Németh Ottó Sándor
Dr. Nyomárkay Ildikó
Dr. Olasz Julianna
Dr. Orawetz Ottó
Dr. Oszvald Péter
Dr. Örökös Lajos
Dr. Östör Erika
Dr. Pados Mészáros György
Dr. Palásti Erzsébet
Dr. Pap Zoltán
Dr. Pataki Ferenc

Dr. Alvinci Nagy Katalin
Dr. Apátfalvi Klára
Dr. Császár Márta
Dr. Csete Ildikó
Dr. Farkas Tamás
Dr. Fenyő Péter
Dr. Gerber Alajos
Dr. Hacker György
Dr. Keczéry Dezső

Dr. Münzkirchner Mária
Dr. Nyékhegyi Judit
Dr. Oláh Imre
Dr. Pártos (Pridalkó) Géza
Dr. Sztrilich Péter
Dr. Ungár György
Dr. Végh Mihály
Dr. Végh Tibor Lóránt
Dr. Vintek Györgyi

Anya és gyermeke
Ritkán fordul elő, hogy anyát és gyermekét 
egyszerre ünnepeljék jubileumi rendezvé-
nyeken. Erre, az ÁOK történetében kivételes 
alkalomra került sor a jubilánsok idei köszön-
tésekor. Először dr. Kárász Vilma vas díszok-
leveles orvosnak tapsoltak az egybegyűltek, 
majd pedig ugyancsak orvosnak nevelt fi á-
nak, dr. Winkler Gábornak. A Szent János 
Kórház II. Sz. Belgyógyászati Osztályát veze-
tő főorvost címzetes egyetemi tanárnak ne-
vezte ki a szenátus, mint olyan kiemelkedő 
tudományos eredményt elért külső szakem-
bert, aki hosszú évek óta aktívan vesz rész 
intézményünk oktatási tevékenységében.

-ta

SE_2009_10.indd   13SE_2009_10.indd   13 2009.10.27.   13:57:222009.10.27.   13:57:22



14jubiláló Semmelweis Egyetem

nek, de mint a régiek vallották, az elme ál-
talános művelésének javára is.
Emlékeket idézett beszédében dr. Nemes 
György professzor, az együtt indulásról, 
az ágyúval pusztított Üllői úti házakról, az 
anatómiai előadóban duruzsoló kályháról, 
a marxizmus-leninizmusról, Donáth Tibor 
emeritus professorról, akivel idővel „össze-
öregedtek”. Miként megjegyezte: stresz-
szes körülmények között váltak orvossá, de 
jó szakmai alappal indultak, s talán éppen 
a sokszor tragédiát hozó történések kö-
zepette meg is edződtek. Sem akkor, sem 
most nem álltak mindnyájan azonos olda-
lon, pályájuk különbözőképpen alakult, de 
nincs közöttük olyan, aki orvoshoz méltat-
lanul élt és dolgozott volna. Amit 50 éve 
megfogadtak, azt teljesítették, a betegek 
szolgálatába vetett hitük, akaratuk azonos 
volt, van és lesz – szögezte le a professzor. 
Búcsúzóul tréfásan ígérte: visszajönnek 
nem csak a vas és a rubin, de a gránit dip-
lomáért is.
Az ünnepi ceremónia végén Takács  Bence 
Ervin előadóművész Reményik Sándor 
„Az orvos” című versét szavalta el, majd 
Szél Ágoston rektorhelyettes egészséget, 
örömteli, békés, nyugodt éveket kívánt a 
díszoklevéllel jutalmazottaknak.

Tóth Andra

Fotó: Tolnai Kati

�  Nemes György

Folytatás a 12. oldalról

�  Jobbról Kemény Klára (és hozzátartozója), Székely Tamás (és hozzátartozója) és 
Treit Sándor

�  Német Árpád és Nagy László Viktor
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15X. évfolyam 10. szám 2009. november 2. köszöntő

Ötvenéves diploma

Dr. Krakovits Gábor a János Kórház Ortho-
péd-Trau matológiai Osztályának volt ve-
zető főorvosa, a Semmelweis Egyetemen 
1984-től 16 éven át oktatott kötelezően vá-
lasztható curriculum keretében sebészeti 
műtéttant – különös tekintettel a gerinc- 
és végtagsebészetre – magyar, német és 
angol csoportok számára. 
Jelenleg a kórházi elfoglaltságán kívül az 
Orthopédiai Klinikán PhD alprogram veze-
tő. Pályázatokkal támogatott tudományos 
munkáját az orvosi mechanika tárgyköré-
ben folytatja, munkatársaival új szemléletű 
3 dimenziós mozgású térdprotézis tervezé-
sével kísérleteznek. 

Sz. Pathologiai Intézet igazgatója 1993-
2000-ig, nevéhez fűződik több sikeres, 
hazai és nemzetközi kongresszus szerve-
zése. Az ÁOK dékánhelyettese 1989-1994-
ig és 2005 őszéig, tizenkilenc éven át volt 
a Külföldi Hallgatók Titkárságnak igazga-
tója, ahonnan saját kérésére mentette fel 
dr. Tulassay Tivadar rektor. Mint mond-
ja, – úgy érezte, nem lenne helyes tovább 
maradni, hiszen bizonyos kor után már ne-
hezebb az újhoz való alkalmazkodás – in-
dokolta akkori döntését Kádár professzor 
asszony. Az elmúlt ötven évben sok mun-
ka, eredmény és siker részese volt.
Június közepén felkérést kapott dr. Karádi 

István ÁOK dékántól a jubileumi díszok-
levelek átadási ünnepségén tartandó kö-
szöntő tartására, amelyet örömmel elfo-
gadott. A beszédet végül nem ő tartotta, 
mert időközben a dékán úr más személy 
köszöntőre való jelentkezését elfogadta, 
így szükségtelennek gondolta ugyanabból 
a korosztályból több beszéd elhangzását.
Irodájának faláról lassan fogyatkoznak a 
képek, mint mondja, csomagol, viszi haza 
azokat. A II. Sz. Pathologiai Intézetbe bár 
kevesebbet jár be, az új intézet igazgató-
val, a munkatársakkal igen jó, többekkel 
baráti a kapcsolata. Felszabaduló idejében 
olvas, zenét hallgat, és sokat utazik férjé-
vel. Ugyan kevesebbet, mint aktív évei-
ben, de tudománnyal is foglalkozik: hívják 
kongresszusokra, sok szakmai grémium-
ban számítanak munkájára, részvételére. 
Nagy örömmel vette át nyáron a Mayo Kli-
nika Budapesten rendezett International 
Vascular Symposium-án az „Érpatológia te-
rületén elért kimagasló eredményeinek és az 
orvosképzés terén nyújtott kiemelkedő veze-
tő szerepe” elismeréseként a „tiszteletbeli 
tag” kitüntető címet. A Szimpozium szer-
vezői Kádár Anna két tanítványa, Gloviczki 
Péter, a Mayo Klinika vezető érsebész pro-
fesszora és Dzsinich Csaba nemzetközileg 
elismert érsebész professzor voltak.

tolnai

�  A házaspár 2009-ben a franciaországi Tarn folyón

�  Kádár Anna és Krakovits Gábor 1958-ban, nem sok-
kal esküvőjük előtt

Az idei jubileumi díszoklevelesek között találjuk dr. Kádár Anna 
professzor asszonyt és férjét dr. Krakovits Gábor habilitált c. egyetemi 
tanár (Semmelweis Egyetem), ortopéd sebész traumatológust, cikkünkben 
az ő pályafutásukat ismertetjük röviden.

Évfolyamtársból 
házastársak
Dr. Kádár Annával évfo-
lyamtársak voltak, azután 
pedig házastársak, így a kö-
zös múlt és a közös emlékek 
is összekötik őket. Kádár 
Anna a patológia nemcsak 
idehaza, hanem nemzet-
közileg is elismert szak-
embere. 1998-2000-ig volt 
a Nemzetközi Patoló giai 
Akadémia (International 
Academy of Pathology, Ge-
orgia – USA) elnöke. A II. 

Egyetemi tanárok 
az ÁOK-n

Szeptember 1-jétől egyetemi tanári ki-
nevezést kaptak az Általános Orvostu-
dományi Karon

Klinikán:
dr. Szathmári Miklós (I. Sz. Belgyó-
gyászati Klinika),
dr. Somogyi Anikó (II. Sz. Belgyó-
gyászati Klinika),
dr. Nagy Zoltán Zsolt (Szemészeti 
Klinika),
dr. Holló Gábor (Szemészeti Klini-
ka),
dr. Szilvási István (III. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika, Nukleáris Medicina Tan-
széki Csoport).

Elméleti intézetben:
dr. Kellermayer Miklós (Biofi zikai és 
Sugárbiológiai Intézet).
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16közelmúlt Semmelweis Egyetem

Emlékérem-átadás

A Zsámboky János Emlékérem Bizottság és a Magyar Orvostörténeti 
Társaság október 7-én a Közegészségtani Intézet 90 fős Johan Béla 
termében tartotta együttes ünnepi ülését.

Az ünnepi ülés összehívásá-
ra a Zsámboky-emlékérem 
átadása céljából került sor, 
amelyet 2009-ben a bi-
zottság prof. dr.  Tompa 
 Annának, a Közegész-
ségtani Intézet igazgató-
jának adományozott az 
orvostörténet oktatása 
és kutatása terén kifejtett 
munkája elismeréseként. 
A díjazott munkásságát és 
érdemeit dr. Kapronczay 
Károly, a Magyar Orvos-
történeti Társaság alelnöke 
ismertette, amit a profesz-
szorasszony „Az egészség-
kommunikáció múltja és je-
lene” című előadása követett. Különösen 
élénk érdeklődéssel fi gyelte a hallgatóság 
az előadásnak azt a részét, amely az aktu-
ális infl uenzajárvány kommunikációs előz-
ményeivel, illetve az ismeretek jelenleg is 
zajló közvetítésének előnyeivel és árny-
oldalaival foglalkozott. A vendégek meg-
tekinthették az intézeti könyvtár egyik 

�  A meghívott vendégek gyűrűjében Tompa Anna 
professzorasszony

Ha a címben szereplő paramétereket 
hallja valaki, csak rá gondolhat, az 1929. 
június 17-i születésű dr. Galla Ferenc do-
censre, a Küzdősportok Tanszék nyolc-
vanévesen is aktív volt vezetőjére.
„Mindig úgy éreztem, hogy a Testnevelé-
si Főiskola tanáraként kötelességem, hogy 
ne legyek elfogult a judo előnyére, hanem 
támogassam, szeressem, segítsem a töb-
bi küzdősportot is.” – mondja a mester, 
aki születésnapi ünnepségén bíborpiros 
övet és a 9. dant (kilenc fekete övet) iga-
zoló oklevelet vett át dr. Tóth Lászlótól, 
a Magyar Judo Szövetség elnökétől az au-
gusztus 6-i Papp László Sportarénában. A 
magas elismerést dr. Vizer L Marius, a 
Nemzetközi Cselgáncsszövetség elnöke, 
és dr. Schmidt Pál, a NOB elnöke is meg-
erősítette. Galla Ferenc személyében kö-
szöntötték az első magyar piros öves 
mesteredzőt, akinek személye elválaszt-
hatatlan a sportág történetétől, s magas 
szintű nemzetközi kitüntetése mind a 
Testnevelési és Sporttudományi Karnak, 

mind pedig a magyar cselgáns sportnak 
nagy elismerést jelent.

tol

helyiségében kialakított Fodor József em-
lékszobát is, amely az egyetemi intézet ala-
pítójának és első igazgatójának állít emlé-
ket – tudtuk meg dr. Balázs Pétertől, az 
ÁOK Köz egészségtani Intézetének igazga-
tóhelyettesétől.

Fotó, szöveg: I.M.

Pszichológia 
a gyógyítás 
szolgálatában

Kabat-Zinn professzor a Klinikai 
Pszichológia Tanszéken
Jon Kabat-Zinn emeritus professzor (Univer-
sity of Massachusetts Medical School, USA) 
„Mindfulness Based Cognitive Therapy for 
Depression” címmel június 26-án előadást 
tartott egyetemünkön, a Klinikai Pszicholó-
gia Tanszék meghívására. Előadása nagy si-
kert aratott, a Tömő utcai klinika tanterme 
zsúfolásig megtelt.

Kabat-Zinn előadásában áttekintette azt a 
30 éve tartó munkát, amelynek során a „tu-
datos jelenlét” (mindfulness) tréninget az 
orvoslás és a pszichiátria főáramába hozta 
az ún. „mindfulness-based stress reduction” 
(MBSR, tudatos jelenléten alapuló stressz-
csökkentés) segítségével. A tudatos jelenlét 
lényege a tudatosság fenntartása minden 
pillanatban, elszakadni az élményekhez való 
erős kötődéstől, erős érzelmektől és hiedel-
mektől, gondolatoktól, amelyek meghatá-
rozzák az egyén reakcióit. A cél a nagyobb 
fokú érzelmi kiegyensúlyozottság és pszi-
chés jóllét elérése, amely által az egyén ké-
pesé válik arra, hogy jobban megküzdjön a 
megterhelő életeseményekkel vagy súlyos 
betegségekkel.
Kabat-Zinn bemutatta a tudatos jelenlét tré-
ning és meditáció eredetét, indokait, klini-
kai alkalmazását és eredményeit, számos 
testi és lelki betegség vonatkozásában. Tár-
gyalta az MBSR egy klinikai vizsgálatát, ami 
a stressz során megvalósuló érzelemszabá-
lyozáshoz kapcsolódó agyi változásokat, va-
lamint az ezekhez kapcsolódó immunválto-
zásokat vizsgálta, és a kapott eredményeket 
a gyakorlott meditálókkal folytatott ideg-
tudományi tanulmányok kontextusába he-
lyezte. Az előadásban szó esett arról is, hogy 
a tudatos jelenléten alapuló intervenciók 
hogyan illeszkednek a pszichoterápiás inter-
venciók új modelljeinek keretébe.

Dr. Perczel Forintos Dóra

�  Jon Kabat-Zinn

�  Galla Ferenc

Kilenc danos judo mesteredző
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Wir stellen uns vor DSVS 
– Was ist das?

Die Deutsche Studentenvereinigung Sem-
melweis (DSVS) wurde im Jahre 2006 ge-
gründet, seit einem Jahr sind wir neu orga-
nisiert, und in diesem Jahr wurde erstmals 
der 1. Vorsitzende gewählt. Von einer one-
man-show wandelte sich die DSVS zu einer 
Organisation mit über 20 motivierten und 
engagierten Mitgliedern.
Im letzen Jahr musste sich die DSVS zuerst 
etablieren: Es fehlte an Erfahrung, an Kon-
takten und an Akzeptanz. Mit den diesjäh-
rigen Wahlen hat die DSVS einen großen 
Schritt hin zu einer richtigen, allgemein ak-
zeptierten Studentenvertretung gemacht, 
doch die Aufgaben der DSVS sind die glei-
chen geblieben: Hauptsächlich vermitteln 
wir bei Problemen zwischen den Instituten 

und den Studenten, zusätzlich versuchen 
wir das studentische Leben – mit der Erst-
semester-Rallye, Infoveranstaltungen, Aus-
fl ügen, Vorträgen und vielem mehr – aktiv 
mitzugestalten.
Neben der Arbeit für und mit den Studen-
ten des deutschsprachigen Studiengan-
ges wollen wir in diesem Jahr besonders 
die Integration der Studenten fördern. Bei 
der Gründung des Studienganges im Jahre 
1983 sprachen noch alle Studenten perfek-
tes Ungarisch, doch heute ist das eine gro-
ße Ausnahme und die Sprache wurde zur 
größten Hürde der Integration. Dies liegt 
vor allem daran, dass die meisten Studen-
ten nach dem 2. Jahr nach Deutschland zu-
rückwechseln wollen und daher auch nicht 

motiviert sind, die Sprache zu erlernen. 
Aber auch in den Abschlussjahrgängen fi n-
den sich immer wieder Studenten die nach 
6 Jahren nie wirklich in Ungarn angekom-
men sind und keinen Kontakt zu den unga-
rischen Studenten fanden. Das wollen wir 
ändern!
Es kann nicht sein, dass man sich täg-
lich in der Universität über den Weg läuft, 
aber sich jahrelang fremd bleibt. Deshalb 
möchten wir den Kontakt zu den ungari-
schen Studenten fördern, Hemmschwel-
len abbauen und Vorurteile beseitigen. In 
Zukunft wollen wir gemeinsame Veranstal-
tungen, Ausfl üge, Tandem etc. organisie-
ren und so den Grundbaustein für eine ge-
meinsame Zukunft legen.
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, 
besucht regelmäßig unsere Website: www.
DSVS-SOTE.de oder schreibt eine Email an 
Kontakt@DSVS-SOTE.de.

Wir freuen uns auf euch!

Dominik Lechner 
(1. Vorsitzender der DSVS)

�  1. Reihe: Anna Suppan (former Student Aff airs), Dorottya Karacsonyi (2009- Vice- 
Chairwoman), Lene Bayerlein (Pester Lloyd), Sissy Nagy (Student Aff airs, clinical 
semesters), Victoria Jonas (Team Culture&Party), Verena Kiver (DSVS-Volunteer)
2. Reihe: Thomas Hecking (2008-Chairman), Nils Kehler (2008-Vice-Chairman), Sebastian 
Zimmer (Honourable Member), Julian Riedasch (Dentistry Representative), Matias Grez 
(DSVS-Volunteer), Torben Stalling (External Aff airs), Dominik Lechner (2009- Chairman), 
Leo Kronberger(External Aff airs), Andreas Meitinger (Team Culture&Party), Robert Borgos 
(Dentistry Represantative), Anno Beckers (Team Culture&Party), Zsuzsi Romics (Hungarian 
Represantative)

�  1. Reihe: Clemens Stihl (Culture&Party), Conrad Leitsmann (Student Aff airs), 
 Florian Leixnering (Culture&Party), Zahra Malekzadeh (DSVS Volunteer). 
2. Reihe: Anne Warnke (Student Aff airs), Florian Sticht (DSVS Volunteer), Jan Sommermeyer 
(Culture&Party), Franz Maier (Webmaster), Florian Schumacher (Culture&Party). 
3. Reiche: Christoph Hemme (DSVS Volunteer), Anja Libbert (Culture&Party), Beatrix 
Bargehr(DSVS Volunteer), Sandra Mölbert( DSVS Volunteer), Andreas Reichelt (Academic 
Aff airs), Meves Volker(DSVS Volunteer)

Eine Studentenvereinigung, ein Integrationskonzept, 
ein Ansprechpartner   

DSVS - Diákegyesület, 
integrációs lehetőség 
és segítő társ 
A Semmelweis Német Diákegyesület (DSVS) 
2006-ban alakult. Az előző évben átszer-
vezés történt, ebben az évben először került 
sor választásokra. Ezzel nagy lépést tettünk 
az elismert diákszervezetté válás felé. Te-
vékenységi körünk nem változott: főleg az 
intézetek és a diákok közti problémamegol-
dásban segítünk, közben pedig próbáljuk a 
diákéletet – a Gólya-rallyval, információs es-
tékkel, kirándulásokkal, előadásokkal és még 
sok mindennel – aktívan felpezsdíteni.
Ebben az évben főleg az integrációt próbál-
juk segíteni. Amikor a német évfolyamot 
1983-ban megalapították, még minden diák 
tökéletesen beszélt magyarul, ami ma már 
ritkaság. A nyelvtudás hiánya nagy aka dályt 
jelent a kapcsolatteremtésben. Ez főleg azon 
múlik, hogy sok diák a második év után vis-
sza szeretne menni Németországba tanulni, 
és ezért nem motiváltak a nyelv elsajátításá-
ban.
A végzős évfolyamokban is lehet olyan diá-
kokkal találkozni, akik 6 év után még mindig 
idegenek Magyarországon, és nem állnak 
kapcsolatban magyar hallgatókkal. Ezt meg 
akarjuk változtatni! Szeretnénk megszüntet-
ni az előítéleteket és a gátakat. Jó lenne a 
jövőben közös kirándulásokat és rendezvé-
nyeket szervezni, és így létrehozni a német 
és magyar diákok együttműködését. Ha fel-
keltettük érdeklődéseteket, nézzétek meg 
honlapunkat (www.DSVS-SOTE.de) vagy 
írjatok e-mailt a kontakt@DSVS-SOTE.de 
címre. Számítunk rátok!

Dominik Lechner (elnök)
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Fordulópontok az egyetemi 
állatvédelemben

Harminc évvel ezelőtt még vajmi keveset 
számított az állatvédelem Magyarorszá-
gon. Nem úgy az éppen felépült Nagyvá-
rad téri Elméleti Tömbben, ahol az Igazga-
tó Tanács első elnöke, az azóta már elhunyt 
Gáti Tibor professzor kijelentette: a beköl-
töző 6 állatkísérletes laborral rendelkező 
intézet mellé fel kell venni egy állatorvost, 
aki felügyeli majd az állattartási körülmé-
nyeket. Így került ide Torday doktor, elein-
te jórészt problémamegoldóként és konf-
liktuselhárítóként – mert a kutatók érdekei 
nem mindig egyeztek az övével –, aztán az 
állatházak kialakulásával az itteni szaporító 
patkánytenyésztés irányítójaként.

Törvény igazolta
Időközben nemcsak a NET-ben, hanem az 
egész egyetemen kezdett mindinkább fon-
tossá válni az állatvédelem. Az út kikövezé-
sében nagy szerepe volt prof. dr. Sótonyi 
Péternek, aki akkor még az Igazságügyi 
Orvostani Intézetet vezette. Ő fi gyelt fel a 
nyugaton elterjedt állatjóléti, állategész-
ségügyi szabályokra, s szorgalmazta, hogy 
készüljenek fel ezek bevezetésére az egye-
temi intézetek. Az első lépésekre így emlé-
kezik Torday Ferenc:
„1991-ben Réthelyi Miklós rektor úr ma-
gához hívatott egy júliusi napon. Megkért, 
hogy készítsek összefoglalót az egyete-

men folyó állatkísérletekről. Több mint 30 
állatház volt akkor. A jelentést a Szenátus 
elfogadta, és megbíztak egy állatvédelmi 
szabályzat megfogalmazásával. Ideigle-
nes Állatkísérleti Bizottságot hoztak létre 
Sótonyi professzor elnökletével, Réthelyi 
és Monos Emil professzorok részvételével. 
S más, érintett magyar egyetemekhez ké-
pest az elsők között lett állatvédelmi sza-
bályzatunk, ami ugyan nem volt szentírás, 
hisz nem állt mögötte törvény, mégis óriási 
előrelépést jelentett”.
A történetnek csattanója is van. Ami-
kor 1999-ben életbe lépett az állatvédel-
mi törvény, döbbenten ismertek rá egyes 
részleteiben Torday doktor szövegére. Jól 
okoskodtak tehát az ideiglenes egyetemi 
szabályzat megalkotásakor, amelyről ké-
sőbb még az is kiderült, hogy az uniós di-
rektívákkal is harmonizál. Ez talán nem vé-
letlen, mivel az állattartással, higiéniával 
kapcsolatban számos újdonságot javasolt 
a nyugati fejleményekre fi gyelő Sótonyi 
professzor. Később rektorként először ő ne-
vezte ki az Egyetemi Állatkísérleti Bizottsá-
got – melynek attól kezdve titkára Torday 
doktor – és nagyban segítette munkáját.

Fontos a higiéné
Az egyetemen jelenleg körülbelül négy-
ezer egeret és hatezer patkányt használ-

nak különböző kísérletekhez, időnként 
nyulat, hörcsögöt és békát is. A NET Gazda-
sági Igazgatóságához tartozó Központi Ál-
latházban évente mintegy ötezer patkány 
születik. A Kállai László-emlékéremmel ki-
tüntetett Torday Ferenc itteni munkája 
mellett még ellátja az egyetemi állatkísér-
letek állatorvosi felügyeletét is, s ilyen mi-
nőségében javasolhat bizonyos változta-
tásokat más állatházakban. Vesszőparipája 
kezdettől fogva a higiéné, a tiszta, kifestett 
környezet, a régi ketrecek korszerűre cseré-
lése, s új itatópalackok használata az e célra 
nem éppen megfelelő infúziós üvegek he-
lyett. Nem mondja, de sejthető, hogy időn-
ként szükség van meggyőző érvelésére, s 
ha rajta múlna, nyilván többet költenének 
az állatházak – melyekből hozzávetőlege-
sen 16 van az egyetemen – komfortosabbá 
tételére. Az eddig megtett út hosszú volt, 
de sokat haladtak előre, és helyesnek tart-
ja, hogy újabb pozitív fordulópontot hoz-
hat az állatvédelemben az ET-125-ösként 
emlegetett EU-s direktívákat felváltó tör-
vény.

Kép és szöveg: T.A.

�  Pajorné Kovács Gyöngyi és Torday Ferenc
Osztrák–magyar 
kongresszus
Ebben az évben a Magyar Patológusok 
Társasága (MPT) és az Osztrák Patoló-
gus Társaság (IAP) közös kongresszust 
szervezett október 1–3-a között Sop-
ronban. Összefoglaló előadások hang-
zottak el az extranodalis lymphomák, 
emlőpatológia, molekuláris patoló-
gia témakörökben és két metszetsze-
mináriumot is tartottak. A molekuláris 
patológia főtémában módszertani és 
alkalmazott molekuláris patológiai elő-
adások keretében a legújabb kutatá-
sok, célzott terápiás lehetőségek kap-
tak hangsúlyt.
A háromnapos kongresszuson egyete-
münkről 66 résztvevő – közöttük rezi-
densek, PhD hallgatók, szakdolgozók 
– regisztrált a két patológiai intézetből. 
A legjobb három díjat nyert posztert 
is a két intézet fi atal munkatársai mu-
tatták be. Az idei ifj úsági Jellinek-díjat 
– amely az MPT és az IAP Magyar Diví-
zió közös elismerése orvostanhallgatók, 
PhD hallgatók részére – Dezső Katalin 
PhD hallgatója kapta. Az esemény akk-
reditált volt, az orvosok 10 kreditpontot 
szerezhettek, a szakdolgozói kurzus 10 
kreditpontot ért – tudtuk meg dr. Kulka 
Janina egyetemi tanártól, a MPT éppen 
leköszönő főtitkárától, a II. Sz. Patoló-
giai Intézet igazgatóhelyettesétől.

Nyugodt lelkiismerettel beengedné az állatvédőket – feltéve, ha 
bemosakodnának, beöltöznének – a NET Központi Állatházába annak 
vezetője, dr. Torday Ferenc, mert a jelenlegi szabályozásokhoz híven 
mindent rendben találnának ott. Ám azért az állathigiénikus állatorvos 
alighanem találna javítanivalót.
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Szigorodó állattartási követelmények

Nemzetközi és hazai trendekhez hasonlóan egyetemünkön is csökken 
a kísérletekben felhasznált állatok száma. Tartásuk körülményei sokat 
javultak a magyar állatvédelmi törvény tíz évvel ezelőtti életbe lépése óta, 
a közeljövőben pedig uniós szigorítás várható – tájékoztatott az Egyetemi 
Állatkísérleti Bizottság (EÁB) elnöke, dr. Anderlik Piroska emeritus 
professor.

Az egyetemi állat-
tartási szabályza-
tokat az 1998-as 
hazai állatvédelmi 
törvény alapján fo-
galmazták meg, je-
lenleg a 2003-as 
módosítás van ér-
vényben. Ennek 
szellemében dol-
gozik a 12 tagú EÁB, 
amelyben minden 
nagyobb állattartó 
helyünk képviselteti 
magát. EU-s tagsá-
gunkkal természe-
tesen ránk is vonat-
koznak az 1986-ban 
megalkotott uniós 
direktívák, amelyek 
rövidesen módosul-
nak, szigorodnak. Az 
erre való felkészülés 
fontos lépése lesz az egyetemi állatkísér-
leti munkának, mivel az EU a kísérleti álla-
tok számára nagyobb alapterületet, gaz-
dagabb környezetet (játékok, halk zene) és 
humánusabb gondoskodást ír majd elő. A 
tervezet szerint nemcsak ezek betartását, 
hanem magát a kísérleteket is ellenőrzik: 
indokolt-e elvégzésük, és egyes mozzana-
taik mennyire érintik, befolyásolják az álla-
tok jóllétét.

Hiányos adatok
Az elnökasszony napi teendője a kísérle-
tekkel kapcsolatos kérelmek engedélye-

zésre való előkészítése, illetve azok javas-
lata. Hosszadalmas, negyedévig is eltartó 
hivatali út végén a fővárosi főállatorvostól 
kaphat zöld utat a terv. Az eljárást olykor 
hosszabbíthatják a beadványok adminiszt-
rációs és tartalmi hiányosságai. Második 
fontos feladatként a bizottság tagjai éven-
te végigjárják – a felügyeleti szerv állator-
vosával – az egyetemi állatházakat. A leg-
utóbbi, júniusi ellenőrzésen nem találtak 
lényeges kivetnivalót. Dr. Anderlik Piroska 
szerint az utóbbi évtizedben szembetű-
nő a fejlődés az állattartás higiéniájában, 
egyáltalán az állatokkal való bánásmód-
ban. Bőséges tapasztalatai vannak erről az 
emeritus professzornak, hiszen az Orvosi 
Mikrobiológiai Intézetben eltöltött évtize-
dek alatt maga is folyamatosan vezetett ál-
latházat és végzett állatkísérleteket.
Az EAB teendőjéhez tartozik még az évi 
állatfelhasználási statisztikák begyűjtése, 
összegzése, elemzése, s a felettes ható-
sághoz küldése. A 2008-as adatokból pél-
dául kiolvasható, hogy a korábbi évhez 
képest minden állatfajtából 20-30%-kal 
kevesebbet használtak fel egyetemünkön. 
Az említett csökkenés az ismert anyagi 

okok mellett azzal is magyarázható, hogy 
mindinkább törekednek a kutatók betarta-
ni és betartatni a „3R szabályt” (reduction, 
refi nement, replacement): állatszám-csök-
kentés, jobb minőségű állatok használata, 
állatkísérletek kiváltása más módszerek-
kel. Ezt a törekvést támasztja alá az a tény, 
hogy egyre több genetikailag módosított 
(GMO) állatot vonnak be az egyetemi kísér-
letekbe. Mivel ezek érzékenyebbek, még 
fontosabb a higiénia, az SPF (specifi kált 
patogénektől mentes) higiénés kategóriá-
jú GMO állatok használata. Ám, hogy közü-
lük mennyit vonnak be a kísérletekbe, ar-
ról nincs pontos információ, pedig – mint a 
professzorasszony megjegyezte – haszno-
sak lennének ezek az adatok. Noha a GMO 
állatokról rendelkező 2004-es törvény em-
líti a nyilvántartást, ennek mikéntjéről máig 
nincs szabályzat.

Önkéntes képzés
A bizottság ugyancsak várná a képzés sza-
bályozását is, mivel ennek meghatározá-
sát az állatvédelmi törvény egy későbbi 
jogszabályra bízta, amelynek elkészítésé-
vel azóta adós az oktatási tárca. Ennek el-
lenére 2001-től minden évben indítják az 
egyetemi doktori iskolával közös, 40 órás, 
2 kreditpontos elméleti kurzust, a laborál-
lat-tudománnyal foglalkozó európai tár-
saság (FELASA) ajánlása alapján. A tanfo-
lyamot főleg állatkísérletekben részt vevő 
PhD-hallgatóknak javasolják, illetve más, 
kísérleti állatokkal foglalkozóknak is. Állat-
gondozóknak előadás-hallgatási lehetősé-
get nyújtanak. Eddig csaknem 300-an vé-
gezték el a kurzust, és a sikeres vizsga után 
bizonyítványt kaptak.

Kép, szöveg: T.A.

�  Anderlik Piroska

Nyílt nap a központi 
épületben

November 5-én 15 órától Tulassay 
 Tivadar rektor bejárással egybekö-
tött épületbelső bemutatóra hívja az 
érdeklődő egyetemi polgárokat, akik 
számára a két órás eseményen kinyíl-
nak majd a felújított termek, irodák aj-
tói. Megtekinthető lesz többek között 
a szenátusi terem és a Semmelweis 
Szalon is, ahol október 29-én nyílt ki-
állítás Szentágothai János válogatott 
akvarelljeiből.

ké
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Dr. Lénárt Ágota 1987-től folyamatosan 
a magyar olimpiai csapat egyik sportpszi-
chológusa. Ez a tiszt már önmagában is 
hatalmas feladat, hiszen míg a világ más 
csapatai mellé harmincas létszámú szak-
embergárdát rendelnek egy világverseny-
re, addig nálunk ő kísérte egyedül a kere-
tet Pekingbe.
Az egyetemi docens pszichológus, emel-
lett pszichoterapeuta, tanár, sportlövő 
szakedző és 2006-tól tanszékvezetője a TF 
Pszichológia Tanszékének, ahol oktatja a 
terület minden ágát. Pszichológiai speci-
álkollégiumokat, előadásokat tart és gya-
korlatokat vezet a Kar szinte minden sza-
kán. Háromszoros World Masters’ Games 
győztes sportlövészetben, és sok évben 
volt az év sportolója számszeríjászat kate-
góriában, többszörös EB-, VB-érmes, Eu-
rópa Kupa győztes. Olyan szakember, aki 
nem marad pusztán elméleti síkon, hanem 

saját bőrén megtapasztalja, hogy mire van 
szüksége a rábízottaknak, közben – csak 
úgy, minden edzés nélkül, hiszen hogyan 
maradna ideje rá – elszalad versenyezni, és 
szerez egy döntős helyet a népes mezőny-
ben. Nemrég dr. Lénárt Ágota vezetésével 
végre elindult a sportpszichológia szakkép-
zése. A képzés a sporttudományok sorában 
azt is jelenti, hogy az egyetemen sokkal szí-
nesebb lett a tudományos paletta.

Ép emberek tudatos 
teljesítményfokozása a cél
Az alkalmazott sportpszichológia legfon-
tosabb módszerei az autogén tréning, a 
mentális tréning, a fi gyelemfókuszálás és a 
kognitív technikák. Elengedhetetlenül fon-
tos az egyénre szabott edzésterv, mert az a 
lényeg, hogy a sportoló kihozza magából 
a maximumot és „ott legyen fejben”. A 170 

fős magyar csapatnak több mint fele vette 
eddig igénybe a pszichológus segítségét, 
pedig könnyebb dolga van annak a spor-
tolónak, akinek a sportpszichológiai tud-
nivalók már a kezdetektől beépülnek az 
edzésprogramjába. Egy nagy verseny előtt 
fél év alatt el lehet sajátítani a versenyzési 
technikákat, a lelki formaidőzítés is fontos. 
Ha élsportot akarunk itthon, el kell oszlatni 
azt a mítoszt, hogy pszichológushoz csak 
beteg emberek járnak. Azt a legnehezebb 
tudatosítani, hogy itt ép emberek tuda-
tos teljesítményfokozása a cél, és a mentá-
lis felkészítésre sokkal nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni.
Aki ismeri a sportéletet, az tudja, hogy a 
győzelem gyakran a másodperc tört része-
in múlik. Az olimpiai úszóversenyek egyik 
legszembetűnőbb szakmai változása talán 
éppen a versenyzők rajtot és fordulót köve-
tő – minden korábbinál aktívabb – víz alatti 
munkája volt. Gyurta Dani súgta meg dr. 
Lénárt Ágotának, hogy egy század másod-
perc éppen 17 mm-t jelent a célban.

Segíti az élsportolókat az 
Olimpikon Életút Program
Megváltozott a világ, a csak főállású spor-
toló ma már kevés. Az élsportolók gon-
dolnak a jövőjükre, és segítenek is nekik. 
A MOB elnöksége 2002-ben létrehozta 
az Olimpikon Életút Programot az olimpi-
ai válogatott keretek tagjai és az „olimpiai 
reménységek” karrierjének és a civil jövő-
jének érdekében. Eddig 23 felsőoktatási in-
tézmény vállalkozott az együttműködésre.

Idén júniusban végzett 
az első csapat
Elindult tehát a sportpszichológus-kép-
zés, és beindulhat a munka. A Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 
Karának (TF) legfi atalabb szaka a sportpszi-
chológus felsőfokú szakirányú továbbkép-
zés. Két éve kezdődött meg a szakképzés, 
és 25-en végeztek idén júniusban. Most in-
dul a második évfolyam, 15 fővel. A főváros 
mellett Szegeden, Debrecenben, Pécsett 
és Nyugat-Magyarországon alakul ki regio-
nális sportpszichológiai ellátócentrum. Az 
első lépéseket tehát már megtették annak 
érdekében, hogy megfelelő számú és vég-
zettségű szakember álljon rendelkezésre, 
de szervezeti kereteit csak most tudják ki-
alakítani. Állás nincs még, a sportfi nanszí-
rozás nem építette be kötelezettségei so-
rába.

Urbán Beatrice

Fejben dől el a siker 
Végre elindult itthon a sportpszichológusi hálózat építése

A célba érkezés „tudománya” is hozott már aranyérmes helyezéseket, és ez 
nem csak technika. Sokszor fejben dől el a siker. Magyarországon az edzők 
egy része még mindig úgy gondolja, hogy elég a sportolót fi zikálisan 
felkészíteni, holott legalább ilyen fontos, hogy a megmérettetésre készülő 
mentálisan is felkészült legyen a versenyhelyzetre.

�  Lénárt Ágota a magyar olimpiai csapat tagjaival

Az olimpia – ahol pusztán a jó fi zikai állapot nem elég – ilyen szempontból mindig nagy szem-
besítésnek számított. Az olimpiai eredményességhez szélesebb alapokra volna szükség lelki 
felkészítésben is. Az elmúlt 18 év alatt az állam által jobbára magára hagyott magyar sportot 
szűkösség, elavult létesítmények, válságba jutott egyesületek, külföldre szerződő szakemberek 
jellemzik. A világ más országaiban ugyanilyen létszámú olimpiai keretre 20–40 sportpszicho-
lógust alkalmaznak, míg itthon összesen 5–6 fő foglalkozik az élsportolókkal. Pekingben példá-
ul 170 fős olimpiai keretünket „másfél” szakember látta el. Ilyen körülmények mellett a magyar 
sport az utóbbi olimpiákon egyenesen csodát művelt azzal, hogy a világ legjobb 20 nemzete kö-
zött végzett. Most végre elindult itthon is a sportpszichológusi hálózat építése.
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Pamír – 2009

Az Egyetemi Kamarakórus felvételt hirdet  
Minden szólamba, minden énekelni vágyó hallgató és más érdeklődő számára. A kottaisme-
ret nem feltétel, a lényeg a zene szeretete. A próbák időpontja kedd 18 órától, helye a Ferenc 
tér 15. számú épület 103. terme (I. emelet). 
További információ: Papp István (Ferenc téri épület 107. szoba), 06 (20) 663-2989, 
06 (70) 626-7324, pais@citromail.hu.

Join the University Chamber Choir
Everyone is welcome who loves music. Rehersals are on Tuesdays from 6 p.m., at 15 Ferenc 
Place , room 103. For further information please contact István Papp (Ferenc tér, room 107), 
06 (20) 6632989, 06 (70) 6267324, pais@citromail.hu.

Egyetemünk néhány hallgatója 
Katona László testnevelő tanár ve-
zetésével másfél éves közvetlen 
felkészülés és szervezés után, idén 
nyáron sikeres magashegyi hegymá-
szó túrát tett a Pamír hegység kirgiz 
területen lévő Lenin csúcs régiójá-
ban. Zempléni Szabolcs, a kitartó tú-
rázó, ezen az úton is bizonyította: az 
asztmával teljes életet lehet élni.

A szélsőséges időjárási viszonyok ellené-
re négy hegymászóból két fővel elérték a 
Razgyelnaja nevű hegycsúcsot, ami 6210 
méter magas. Egyikőjük Zempléni Sza-
bolcs, egyetemünk ötödéves gyógysze-
rész-hallgatója, aki már hat éve rendszeres 
résztvevője a Katona tanár úr vezette hegyi 
túráknak. Első időkben a Kárpátok hegye-
iben, főként a Tátrában túrázott velük, ké-

sőbb az Alpok három és 
négyezresei következtek. 
Két éve Európa legma-
gasabb hegyét, a Mont 
Blanc-t is meghódítot-
ta. Ekkor kezdett formá-
lódni a gondolat, hogy 
megpróbálkozik Ázsia 
valamelyik hegyóriásá-
val. Többek között azért 
nagy siker az ő csúcsmá-
szása, mert gyermekko-
rában hosszú éveken át 
súlyos asztmás volt. Ter-
mészetesen nemcsak a 
túrákon vett részt, ha-
nem mindennapjainak 
részévé vált a sportolás: 
az úszás, futás, kerékpározás. A betegség-
hez igazított terhelésű, rendszeres sporto-
lás segítette abban, hogy úrrá legyen ezen 
a problémán, és mint az eredmény mutat-

Dr. Hepp Ferenc sok éven keresztül a Ma-
gyar Testnevelési Főiskola tanára, 1947 és 
1951 között pedig igazgatója is volt. Szü-
letésének századik évfordulója alkalmából 
november 3-án (kedden) rendeznek em-
léknapot tiszteletére. 1948 és 1980 között 
számos tisztséget töltött be a Nemzetközi 
Kosárlabda Szövetségben: kosárlabda mes-
teredző, a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének alapító tagja, a sportág ha-
zai meghonosítója. Mindmáig egyedüli ma-
gyarként 1981-ben, egy évvel halálát köve-
tően bekerült az USA-ban, a Springfi eldben 
található Kosárlabda Hírességek Csar-
nokába (Basketball Hall of Fame): http://
www.hoophall.com/hall-of-famers/tag/
ferenc-hepp.
Az emléknap keretében a TF-en lesz egy 
kosárlabda szimpózium, ahol hazai és kül-
földi előadók számolnak be a kosárlabda 

jelenéről és várható jövőjéről, valamint a 
délután folyamán a Sportmax2-ben látvá-
nyos kosárlabda-bemutatókra, és egy ran-
gos nemzetközi mérkőzésre kerül sor.   tk

Emléknap a kosárlabda hazai meghonosítójának

A Magyarországi Orvos Muzsikusok Egye-
sülete és a Rátkai Márton Klub szeretettel 
meghívja a Rátkai Márton Klub előadó-
termébe (1068 Budapest, Városligeti fa-
sor 38.) az „Orvosok a zenében” c. sorozat 
két előadására. Az estek házigazdája: dr. 
Pavlik Gábor, szervezője: Kósáné Kertai 
Daisy.

November 26-án (csütörtök) 
18 órai kezdettel
Lisznyai (Szabó Gábor): Ősz, Johannes 
Brahms: E-moll szonáta (Op. 38. 1. tétel), 
Arutjunjan: Expromt, Rossini: Sevillai bor-
bély (nyitány zongora négykezes átirat), 
Rahmanyinov: Vocalis, Hervelois: D-dúr 
szvit (V. tétel Plainta) című művek dr. Mol-
nár Zoltán (cselló), dr. Molnár Tibor (zon-
gora), Pless Attila (zongora) közreműkö-
désében hallgathatják meg a résztvevők. 
A szünetet követően elhangzik Antonio 
Vivaldi: A-dúr szonáta, Ernő Mericske: 
Vivaldiana hegedűverseny I.-II.-III. tétel, dr. 
Mericske Ernő (zongora), Márff y Gabri-
ella (hegedű) közreműködésében.

December 1. 18 órai kezdettel
A műsorban a Bólyai-vonósnégyes elő-
adásában elhangzik: Haydn G-dúr vonós-
négyesének I. és II. tétele és Schubert: 
Rosamunde-ja. Dr. Tarján Jenő írásának 
felolvasása után: Kolossváry Márton 
(ÁOK, zongora) közreműködésével J. S. 
Bach: 4. kis preludium (D-dúr), 6. kétszó-
lamú invenció (É-dúr) és 8. kétszólamú in-
venció (F-dúr), Chopin: Nocturne (b-moll) 
Op. 9/1, Eric Satie: 1. Gymnopedie, Kodály 
Zoltán: Marosszéki táncok.
A hangversenyre a belépés díjtalan, de 
adományaikat az egyesület javára köszö-
nettel fogadják.

Orvosok a zenében

�  Matuska Klára, Sipos József – a jurta előtt, oldalt: 
Zempléni Balázs
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ja, már ilyen nagy teljesítmények elérésé-
re képes. Ezzel bizonyította, hogy az aszt-
ma (is) leküzdhető, kezelhető és a vele 
együtt élők teljes életet élhetnek.  tk
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Hírek, események 

Tehetségsegítés
Az Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítá-
sa – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegí-
tő Program 700 MFt-os pályázati támogatást 
nyert el a Magyar Tehetségsegítő Szerveze-
tek Szövetség támogatásával. A projekt az 
Európai Unió és az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Te-
hetségprogram kereteihez illeszkedő kiemelt 
projektjük elindulásával hazánk eddigi leg-
nagyobb szabású tehetségsegítő programja 
kezdődik meg. A Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács elnöke  Csermely Péter professzor.

Kétmillióan Erasmus-
ösztöndíjjal
Leendő Erasmus-hallgatók tájékozódhattak 
az ösztöndíjprogram nyújtotta lehetőségek-
ről október 15-én a Tempus Közalapítvány 
által szervezett rendezvényen. Az évente 
180 ezer európai fiatal külföldi tanulmányát 
segítő Erasmus idén júniusban már a kétmil-
liomodik hallgatóját köszönhette, s ami ke-
vésbé ismert: 1997 óta több mint 200 ezer 
felsőoktatásban dolgozó tanár is részt vett a 
mobilitási programban.
Maroš Šefčovič, az oktatásért, képzésért, 
kultúráért és ifj úságért felelős új biztos a 
kétmilliomodik Erasmus-hallgatót ünnep-
lő svédországi konferencián elmondta: „Az 
Európai Bizottság erősen támogatja azt, 
hogy egy európai fi atal számára a külföldi 
tanulmányút inkább szabály, mintsem ki-
vétel legyen.” A cél az, hogy a 2012/13-as 
tanév végére újabb 1 millióval növekedjék 
az Erasmus-ösztöndíjasok száma.

-ta

Technológiai 
Inkubátorprogram
Az évtizedek óta sikeresen működő izra-
eli technológiai inkubációs programot is-
mertették dr. Rina Pridor és Hanan Gefen 
szakértők október 12-én, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
szervezésében rendezett szemináriumon. 
Az eseményhez kapcsolódó sajtóbeszél-
getést megnyitó dr. Csopaki Gyula, a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal (NKTH) elnöke bejelentette: várhatóan 
még az idén meghirdetik a Technológiai 
Inkubátor Programot, amellyel újszerűen 
segítik majd az új, innovatív vállalkozások 
létrejöttét, az innovatív ötletek gazdasági 

hasznosulását hazánkban. A koncepció ki-
dolgozásakor tanulmányozták az állami és 
a magánszereplők optimális összehango-
lásán alapuló izraeli modellt is.
Dr. Vass Ilona NKTH-elnökhelyettes a ter-
vezett program legfőbb céljaiként emlí-
tette a piacorientált, kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó induló cégek szakmai támoga-
tására és üzleti inkubálására képes techno-
lógiai inkubátorvállalkozások létrehozását, 
a technológiai inkubáció módszereinek és 
üzleti modelljének itthoni elterjesztését. 
Az NKTH törekvése, hogy a pályázattal elő-
segítse legalább 5 technológiai inkubátor-
cég megalakulását, és hozzájáruljon 20-30 
induló technológiai vállalkozás fejlődésé-
hez Magyarországon. -ta

A Semmelweis Egyetem Tudományos 
Csoportja október 1-jétől új munkatár-
sakkal működik az Üllői út 26. II. em. 214-
es szobában. Az iroda vezetője: Fehér 
 Franciska, az iroda munkatársa dr. Komka 
Zsolt részállású tudományos titkár. Tele-
fon: 317-6186/55208-as mellék, Fax szám: 
317-6186
A csoportot vezető dr. Tóth Miklós tu-
dományos rektorhelyettes irodán kívü-
li elérhetőségei: Testnevelési és Sport-
tudományi Kar Egészségtudományi és 
Sportorvosi Tanszék (1123 Budapest Alkotás 
u 44. II. em.) Tel/ Fax: 487-9275, e-mail cím: 
trh@rekhiv.sote.hu.

Titkárság: Madari Csilla titkárságvezető, 
tel: 487-9275, vagy Hegedűs Eszter PR 
menedzser, tel: 06/20-825-0503

�  Tóth Miklós tudományos és innovációs rektorhelyettes, Fehér Franciska iroda-
vezető és Komka Zsolt tudományos titkár
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Tudományos csoport

Pályázati Felhívás   
A Semmelweis Egyetem Kiválósági Listájára kerüléshez, és az egyetem 
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programjába való felvételre

Az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa pályázatot hirdet az egyetem összes hallgató-
jának, valamint a Doktori Iskola tagjainak arra, hogy az egyetem Kiválósági Listájára ke-
rüljenek. 

A lista pontrendszere és a pályázati űrlap a 
www.sote.hu/kerpel-fronius-program/index.html honlapról tölthető le. A pá-
lyázatokat a tehetsegpont@net.sote.hu e-mail címre elektronikusan (a kitöltött 
pályázati űrlap csatolt fájlként való beküldésével) kell benyújtani. 

Pályázati határidő: 2010. február 20. 

A tehetséggondozó programról és a pályázatról Szluka Beátától, a Tanács koordiná-
torától a Tehetséggondozó Tanács irodájában (Nagyvárad téri Elméleti Tömb földszint 
4-es terem, volt HÖK iroda), illetve a tehetsegpont@net.sote.hu e-mail címen lehet 
további felvilágosítást kapni.

SE_2009_10.indd   22SE_2009_10.indd   22 2009.10.27.   13:57:402009.10.27.   13:57:40



23X. évfolyam 10. szám 2009. november 2. röviden

Huszártábor a gyerekklinikán
Október elsején megelevenedett az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc a Ját-
szóház Alapítvány segítségének köszönhe-
tően a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. 
Az egész napos eseményen korhű kéz-
műves foglalkozások is várták a gyereke-
ket, akik remekül szórakoztak.   �

�  A felvétel október 6-án a TF udvarán ké-
szült

Semmelweis Börze 2009
Idén is megrendezésre került az immár 
hagyományosnak számító Semmelweis 
Egyetemi Börze. Az Instruktor Öntevé-
keny Csoport szervezőmunkáját Gyanó 
Dóra negyedéves gyógytornászhall-
gató koordinálta. A szeptember 22-
én 14–18 óráig tartó rendezvényt dr. 
 Mészáros György igazgató úr nyitotta 
az EOK aulájában.
A közel 400 érdeklődő a 28 stand mellett 
a Hári Pál teremben folyó előadások ke-
retében is megismerhette az egyetemi 
szevezetek, egységek működését. Egye-
temünk egységét szimbolizálva mind a 
négy egészségtudományi kar szerveze-
tei részt vettek, és a tavalyihoz képest 
öttel több volt a kiállító. A diákkollégi-
umok, a hallgatói önkormányzatok, Ma-
gyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete, 
a Bibliakörök, Magyar Gyógytornászok 
Társasága, az Országos Bábaszövetség, 
a Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége, a Magyar Ápolási Egyesület, a 
Marketing és Kommunikációs Igazgató-
ság, a Központi Könyvtár, a Testnevelési 
és Sportközpont, a Nyelvi Kommuniká-
ciós Központ, az Instruktor Öntevékeny 
Csoport, az Egyetemi Zenekar, az I. Sz. 
Sebészeti Klinika Kísérletes Sebészeti 
Részlege, a Korányi Frigyes Szakkollé-
gium, az ERASMUS Iroda, a Magyar Or-
vostanhallgatók Egyesülete, a Leendő 
Kutatóorvosok Társasága, a Tudomá-
nyos Diákkör, a Kerpel-Fronius Ödön Te-
hetséggondozó Program, az Egészség-
ügyi Ügyvitelszervező szak, a Magyar 
Gyógyszerészhallgatók Egyesülete, és a 
Deutsche Studentenvereinigung képvi-
selőivel (cikk a 17. oldalon).
Résztvevőként és kiállítóként egyaránt 
mondhatom, hogy a Semmelweis Egye-
temi Börzének egyediségével és szak-
szerű szervezettségével méltán van 
helye egyetemünk hagyományos ren-
dezvényei között.

Nardai Péter 

Születésnapi ünnepség
November 6-án pénteken 14 órakor ün-
nepi tudományos ülést rendeznek  
Salacz György professzor 70. születés-
napja alkalmából az I. Sz.Pathologiai és 
Kísérleti Rákkutató intézet most felújí-
tott Arányi Lajos tantermében.

Ünnepi megemlékezések
A TF (Tehetséges Fiatalok) Műhely tagjai ok-
tóber 6-án ünnepi műsorral emlékeztek az 
aradi vértanúkra. Az udvaron lévő kettős 
kopjafánál versekkel, furulyával, néptánccal 
ötvözött zenés műsort adtak elő az 1848-
as 13 honvédtábornokra emlékezve. Az ösz-
szeállítást a kortárs beszámolók alapján ké-
szítették.
Október 23-án „A magyarok vére” címmel 
zenés-irodalmi megemlékezést tartottak, a 
TF-műhely tagjai és a hallgatók szereplésé-
vel. A program különlegessége volt, hogy 
nemcsak magyar nyelven, hanem németül 
és franciául is idéztek a visszaemlékezések-
ből – tájékoztatta lapunkat Nemerkényiné 
Hidegkuti Krisztina tanárnő, a TF Műhely 
alapító tagja.

Novembertől a Biomedica Hungária Kft. 
közreműködésével új mérési szolgáltatás-
sal bővül a Semmelweis Egyetem Fluoresz-
cens Technikák Laboratóriuma: az újdon-
ság a Luminex xMAP®-technológia (MAP = 
MultiAnalyte Profiling; Luminex = microbead 
alapú multiplex tipizálás). Egyetlen kismeny-
nyiségű mintából szimultán több tucat 

biomarker határozható meg kvantitatívan, 
ráadásul a Luminex xMAP-technológia – ösz-
szevetve például a single-analyte IFA vagy 
ELISA platformmal – jelentős idő-, munka- 
és költségmegtakarítást is eredményez.
A szolgáltatás beindításakor a felhasználó 
a következő panelekből válogathatja össze 
a saját multiplex assay rendszerét: Human 

Cytokine Panel A, Human Cytokine Panel B, 
Mouse Cytokine Panel, Rat Cytokine Panel, 
Human MMP Panel, Human Obesity Panel, 
Human Adhesion Molecule Panel, Human 
Angiogenesis Panel A. Premixed assay-k: 
Human TGF-beta 3-Plex Kit, Human TIMP 
4-Plex Kit.
A hozott mintákat betanított személyzet 
méri le, a megrendelő a nyers és a feldol-
gozott mérési adatfájlt, továbbá az illesztett 
görbét kapja meg.
További termékinformáció az RnD Systems 
termékeiről:
http://www.rndsystems.com/product_
detail_objectname_fmap_panels.aspx.
A Luminex-technológia elvi hátteréről az 
alábbi honlapon olvashat: http://www.
tissueengineering.hu/Core_Facility/
Luminex.html.

(tk)

Védések

A TF-en szeptember 24-én Koltai Miklós 
védte meg disszertációját „Az együttes fel-
adatmegoldás hatékonyságának vizsgálata 
– a röplabdázók felkészítésének és versenyez-
tetésének szakmódszertani vonatkozásai” 
címmel. 
Témavezetője: néhai dr. Rigler Endre és dr. 
Bognár József.

�

Savvas Siamilis megvédte disszertáció-
ját szeptember 29-én „The eff ect of exercise 
and oxidant-antioxidant intervention on the 
levels of neurotrophins and free radicals in 
spinal cord of parts” címmel. 
Témavezetője: dr. Radák Zsolt.

Általános Orvostudományi Kar 

Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Kutatók éjszakája

A TF -en szeptember 25-én este 19 órakor 
nagysikerű előadást tartott Nyakas Csaba 
tanár (TF Sporttudományi Kutatóintézet) 
„Izomagy, avagy a testedzés hatása az agy-
ra” címmel. A 62-es teremben megtartott 
előadás része volt az egyetemen elindított 
Kutatók éjszakája tudományos előadásso-
rozatnak.

Luminex-platform
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A Semmelweis Symposium 
résztvevőiről
Marberger, a Bécsi Klinika igazgatója, egye-
temünk honoris causa professzora. Az elmúlt 
12 évben számos alkalommal járt az Urológi-
ai Klinikán, előadóként, visiting professzor-
ként, vendég operatőrként. Nincs jelentős 
kongresszus nélküle a világon, mindenütt és 
mindenki ismeri, több tucat nemzeti társa-
ság tiszteletbeli tagja, az Európai Urológus 
Társaság vezetőségi tagja, az Osztrák Tudo-
mányos Akadémia tagja.

A magyarországi születésű Haas Gábor pro-
fesszor Syracuse-ban (NY, USA), egyetemünk 
honoris causa professzora. A Canadian Jour-
nal of Urology főszerkesztője, korábban az 
USA North-East Urológus Társaság elnöke, 
minden jelentős magyar urológus esemény-
re meghívást kap, legtöbbször az egyetem 
klinikáján járt. Magyar medikusok és fiatal 
orvosok USA-beli tanulmányútjainak előse-
gítője, az Amerikai Magyar Orvosszövetség 
vezető tagja.

John Fitzpatrick dublini professzor az eu-
rópai és nemzetközi urológus társaságok ki-
emelkedő személyisége a Brit. J. Urol. Int. fő-
szerkesztője, számos nemzetközi funkciója 
van. Ő is többször járt az egyetem Urológiai 
Klinikáján, operált, előadást is tartott.

Fenti három urológusnak a klinika korábban 
az Illyés–Babics-bronzplakettet adományoz-
ta.

Weidner professzor (Giessen, Németország) 
a Német Urológus Társaság jelenlegi elnöke, 
a németországi és európai andrológia egyik 
első embere.

Ackermann (Düsseldorf, Németország) 
a német urológia egyik legkiemelkedőbb 
alakja, a létező összes német urológus díj 
birtokosa, a klinikai és elméleti urológia 
nagy európai öregje.

Dénes Tibor professzor Brazília egyik leg-
kiemelkedőbb gyermekurológusa, ő is ma-
gyar származású, mint Haas professzor, évek 
óta szoros kapcsolatot tart fenn az egyetem 
klinikájával.

Janetschek professzor (Salzburg, Ausztria) 
az urológiai laparoszkópia egyik úttörője.

Aulitzky professzor Európa-szerte ne-
ves uro-andrológus, a salzburgi Európai 
Orvostovábbképző Központ egyik vezetője.

Gross professzor a hamburgi Asklepios 
Medical School urológus professzora, az 
urológiai lézerkezelések atyja.

Fry professzor a Surrey University Élettani 
Intézetének igazgatója és egyben az egye-
tem akadémiai vezetője. Korábban a Nem-
zetközi Élettani Társaság titkári funkcióját is 
betöltötte.

Mostafid professzor szintén a Surrey 
University urológusa, aki klinikai munká-
ja mellett a húgyhólyagdaganat alapkuta-
tásával foglalkozik. Két éve gyümölcsöző 
együttműködés indult a két klinika között a 
kutatások folytatásában.

Vahlensick professzor a német uro-
infektológia kiemelkedő alakja. Már az édes-
apja is – szintén urológus professzor – nagy 
barátja volt a magyar urológiának és a Kli-
nikának.

Bastian (München) docens, egykori Sem-
melweis-diák, a német középgeneráció 
egyik legdinamikusabb alakja.

Junker docensasszony (Jéna, Németország) 
uroonkológiai vonatkozású dolgozatok leg-
ismertebb szereplője.

Dobi Albert Amerikában élő kiváló kutató, 
témaköre a prosztatarák markerei.

Mártha Orsolya a marosvásárhelyi urológi-
ai klinika docense, az urológia magyar nyel-
vű oktatója.

A hazai előadók is a legkiemelkedőbbek. Né-
hányukat kiemelve: Falus akadémikus hazai 
és nemzetközi elismertsége igen széleskörű. 
Tímár professzor kiemelkedő alakja a ma-
gyar patológiának. A Symposium vendégei 
között köszönthetjük Bérczy tanár urat, az 
uroradiológia témakörében. Lakatos pro-
fesszor a prosztatarák és csontmetabolizmus 
összefüggéséről tart előadást, míg Flaskó 
igazgató úr, a Debreceni Egyetem urológiá-
járól a laparoszkópia előnyeiről és hátránya-
iról számol be.

(tk)
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Medical services available for foreign 
university students

Visits to foreign countries and longer stays tend to be enjoyable most of the 
time, but in some cases visitors have to deal with unexpected situations. 
Such situations include the need for urgent medical care. This brochure will 
help you fi nd the best medical attention as quickly as possible.

Health insurance
Similarly to the rest of Europe, in Hunga-
ry too you need to have health insurance 
in order to use medical services. Depend-
ing on your insurance, you either have to 
pay for healthcare services at the time such 
services are provided to you against an in-
voice issued to your insurance company, or 
your service provider will take care of the 
paperwork, which means that they will not 
charge you directly for the services.
You may obtain coverage during your stay 
in Hungary by choosing one of the follow-
ing health insurance options: 
– Visitors from EU Member States may 
present their European Health Insurance 
Card (EHIC) or a Temporary Replacement 
Certifi cate as proof of health insurance 
coverage in their own countries. For them, 
healthcare services are free of charge at na-
tional healthcare centres;
– Visitors who do not have an EHIC or come 
from a non-Member State must present a 
certifi cate issued in their country of resi-
dence as proof of health insurance cover-
age;
– Visitors who do not have either of the 
above certifi cates may take out health in-
surance in Hungary with Hungary’s nation-
al healthcare provider: Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (OEP), or private health 
insurance companies.
Patients with the latter two types of insur-
ance must pay for healthcare services in 
Hungarian forints (HUF) at the time of us-
ing such services against an invoice issued 
by the service provider.

UNICard 
Students of Semmelweis University may 
contact our new call centre to gain quick 
access to quality healthcare services of-
fered by clinics operated by the university. 
We off er this service because we feel that 
our students should be able to seek medi-
cal assistance from their mother institution 
in case they are taken ill.
This service is operated by Semmelweis 
Egészségügyi Kft. (SEK), which issues the 
UNICard as proof of entitlement to health-
care provision at Semmelweis University. 

The card is made available to you free of 
charge during the 2009/2010 school year. 
Please note, however, that healthcare pro-
vision must be paid for.
Those who have not received their 
card yet should contact us by e-mail at 
info@unicardinfo.hu or telephone 06/20 
825-8432.

All-night medical services
It may happen that you require medical 
assistance between 7 pm and 7 am or on 
bank holidays. Non-stop emergency serv-
ices are off ered throughout Budapest and 
in all major cities in Hungary. Patients who 
are able to move should visit the closest all-
night casualty department to receive care 
as soon as possible. All-night casualty de-
partments always have a doctor on duty, 
while you may have to wait some time for 
an ambulance or doctor to arrive at your 
house.

However, if you are unable to visit the duty 
emergency centre, you should give them a 
call. If you live in Budapest, you can choose 
the closest all-night casualty department 
from the list at the end of this brochure.
By presenting your EHIC or Temporary Re-
placement Certifi cate, you are exempt 
from payment at the time these servic-
es are rendered. Patients without valid 
health insurance coverage must pay for 
the above services on the spot. However, if 
a life-threatening condition exists, health-
care will not be withheld even if a patient 
has no insurance coverage. Naturally, such 

services will also be charged for at a later 
date.

If you need urgent help, 
call an ambulance 
You may call an ambulance in any situa-
tion when you require urgent medical at-
tention, regardless of your nationality and 
your health insurance status. You can call 
an ambulance free of charge on: 104.

Miscellaneous information 
The number of the national emergency 
call service in Hungary is: 112. As a gener-
al rule, this number should be called if an 
emergency requires assistance from the 
Ambulance and/or the Fire Service and/or 
the Police.
Semmelweis Egészségügyi Kft. is commit-
ted to helping all foreign students of Sem-

melweis University pur-
sue their studies without 
distractions from health 
problems during their 
stay in Hungary. Based on 
our existing and future 
experience, we are con-
tinuously developing our 
services to make you feel 
safe in your “home away 
from home”. Please visit 
www.unicardinfo.hu for 
further information about 
the services off ered to 
UNICard holders. You can 
log on to this website us-

ing your personal UNICard number. You 
may also contact Semmelweis Kft. at 
info@semmelweiskft.hu.
Our coordinators, who are in direct contact 
with clinical practitioners, will be happy to 
assist you with any enquiry. Please feel free 
to send us your comments to the above 
address to help us improve our services. 
These services and instructions are pro-
vided to you in the hope that you will nev-
er actually get into a situation when you 
need them during your stay. We hope you 
will enjoy being a student in Hungary, and 
wish you great success in your studies!
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Dr. Regöly-Mérei János egyetemi tanár
(1949. január 10. – 2009. július 27.)

Mindössze néhány hónap telt el azóta, 
hogy 60 éves születésnapján jó hangula-
tú vacsorán köszönthettük – most pedig 
itt, virágokkal borított ravatalánál megren-
dülten búcsúznak Regöly-Mérei János pro-
fesszor úrtól a Sebészeti Klinika és a Szent 
István Kórház munkatársai. Nehéz és fel-
foghatatlan, hogy múlt időben kell emlé-
keznem Róla. Róla, akivel néhány hete még 
vidáman ünnepeltük külföldön előadásunk 
sikerét és a jövőt tervezgettük.
Több mint harminc éve dolgoztunk együtt 
és elmondhatom, hogy nem ismertem nála 
szorgalmasabb, lelkiismeretesebb orvost 
és sebészt.
Terveztem egy fi lmet osztályunk minden-
napi életéről. A részletek még homályo-
sak voltak, de a kezdet – a reggel – és a vég 
– az este – nyilvánvaló volt. Évtizedek óta 
minden nap úgy indult, hogy 5–6 óra táj-
ban megérkezett Regöly professzor úr, el-
sőként az orvosok közül, és megvizsgálta a 
klinika minden egyes betegét. Este pedig 
sokszor alkonyodott vagy már be is sötéte-
dett, amikor utolsóként távozott a kórház-
ból.
Természetesen szombaton vagy vasárnap 
is ott találhattuk őt a súlyos betegeknél, 
akiket sohasem hagyott magukra. Ezt a hi-
vatástudatot láthatta Marton és Ihász pro-
fesszor klinikáján, ahol tanult. Nem véletle-
nül került ki később tizenöt professzor és 
osztályvezető főorvos az alma materből.
Regöly professzor jól sáfárkodott talen-
tumával; már egyetemi hallgató korában 
megmutatkoztak kiemelkedő képessé-
gei. Nem csak valamennyi vizsgáját tet-
te le  kitűnően, több pályázatot is nyert, 
és meggyőződésem, hogy ha a medicina 
bármelyik területét választotta volna élet-
hivatásul, mindenhol professzor lett vol-
na. A sebészetet választotta, és valóban 
elmondhatta volna magáról, amit csak 
kevesen: a sebész olyan belgyógyász, aki 
operálni is tud.
Előadások és közlemények százai, az Or-
vosi Hetilap szerkesztésében végzett mun-
kássága bizonyítják kiemelkedő tudomá-
nyos tevékenységét. Hazai és nemzetközi 
társaságokban egyaránt fontos pozíciókat 
töltött be.
Mint a Budapesti Orvosi Kamara Elnöke, 
közéleti felelősségvállalásból is példát mu-
tatatott. A medikusok, rezidensek oktatása 
számára mindig kiemelkedő és kedvelt kö-
telesség volt, rajongtak is előadásiért.
Sohasem vágyott kitüntetésre, számára a 
legnagyobb elismerést az orvostársadalom 
szavazata alapján kapott Hippokratesz– és 

a Markusovszky-érem jelentette. Szorgal-
ma, munkabírása legendás volt.
Hogyan lehetett mindezt a nap 24 órájá-
ban véghezvinni? Csak a bensőséges csalá-
di háttér birtokában. Munkája és családja: 
ez volt az élete. Felesége szerető támoga-
tása biztosította céljainak megvalósítását. 
A vele töltött évtizedek során büszkén me-
sélte fi a és lánya felcseperedésének, majd 
felnőtté válásának boldog állomásait. Ta-
lán kevesen tudják, hogy most, betegsé-
ge során két fénykép volt mellette: 3 éves 
unokájának képe, valamint a születendő 
második unokájáról készült ultrahangos 
felvétel.
Nagyműveltségű, vidám ember volt. Sok-
szor fejezte be kollégáival a délutáni vizitet 
valamilyen derűs történettel, oldva a mun-
kánkkal járó feszültséget.
Műtét közben szerette kicsit az irodalom-
ból is vizsgáztatni a fi atal kollégákat. Ked-
venc kérdése volt: „Ki írta azt, hogy az élet 
szép, Tenéked magyarázzam?!” Tartalmas, 
szép élete volt.
Elgondolkodtam arról, hogy betegsé-
ge során mennyi érte aggódó telefon ér-
kezett klinikánkra – „Tessék megmondani 
Neki, hogy Sárbogárdról jobbulást kíván és 
imádkozik érte volt betege, a Mariska néni!”. 
És elgondolkodtam arról, hogy miért szö-
kött könny a kórházi szerelő bácsi szemé-
be, amikor meghallotta a szomorú hírt. A 
válasz egyszerű: mert Regöly professzor jó 

ember volt. Egyforma odaadással kezelte 
a minisztert és a féllábú szerencsétlen haj-
léktalant. Munkatársai, az orvosok, nővé-
rek, bárki odamehetett hozzá, igyekezett 
mindenkinek minden gondján segíteni.
Azt mondja a szép keleti mondás: aki egyet-
len ember életét megmenti, az egész em-
beriséget menti meg! Vajon hány ember 
életét menti meg egy sebész élete során?
Kétezer éve itt járt Valaki a földön és azt 
mondotta: Mandatum do vobis novum, 
azaz „Új parancsot adok nektek: szeressé-
tek egymást”. Regöly professzor a szeretet 
parancsát szívből teljesítve távozott közü-
lünk. A pesti egyetem első sebész profesz-
szora így fogalmazta meg a sebész hiva-
tását: Vivere non sibi sed aliis – „Másokért, 
nem önmagunkért élni, ez az Istentől ka-
pott legszebb képességünk”. Ennek szel-
lemében élt közöttünk Regöly professzor. 
Életműve velünk marad, de a professzor 
hajója most már más dimenzióban szá-
guld, csillagok kísérik útján.
Kedves János, kollégánk, barátunk fényes-
kedjék utadon az Örök Világosság!

dr. Sándor József

Emlékbeszéd Regöly professzor temetésén

Búcsú Bertuska nénitől

Őszinte szeretettel és szomorúság-
gal veszünk búcsút Könnyű Lászlóné 
Bertuskától, az első egyetemi óvoda ala-
pító tagjától, egykori vezetőjétől. 24 éven 
keresztül nemcsak egyszerű óvodavezető-
ként, hanem az „Egyetemi Óvoda Vezetője-
ként” végezte munkáját.
Megtiszteltetés számunkra, hogy 1995-től 
1997-ig kérésünkre, csoportos óvodapeda-
gógusként a mai óvodában helyettesített, 
így közvetlenül tapasztalhattuk meg bel-
ső tartásából fakadó tiszteletét, alázatát a 
gyermekek, szülők, kollégák és az óvodape-
dagógusi hivatás iránt. 
Emlékét, ránk örökített szakmai hitvallá-
sát, pedagógiai, emberi hagyatékát tisz-
telettel megőrzi a Semmelweis Egyetem 
Napköziotthonos Óvodájának valamennyi 
dolgozója.
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