




Címlapon fent:  A Semmelweis Egyetem 
kutatóegyetemi címet kapott, amely elit-
egyetemi rangot jelent, cikk a 4. oldalon
Címlapon középen: PhD Tudományos Na-
pok rendezvény zajlott április közepén, ösz-
szeállításunk a 8–10. oldalon, fotó: Kiss B.
Címlapon lent: A tehetséggondozás egyik 
egyetemi helyszínén, a Korányi Frigyes Szak-
kollégiumban is kétnapos tudományos ren-
dezvényt tartottak, cikk a 14–15. oldalon
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Semmelweis University – elite higher education institution    6. oldal

The university performed extremely well in the elite higher education institution tender for the title 
Research University. At the ceremony held in Parliament on 16 April, Rector Tivadar Tulassay was 
the first of the five rectors from winning universities to receive the document certifying the title.

Faculty of Health and Public Services    7. oldal

As we reported in several languages in our last edition, our university has been expanded with a new 
faculty (Faculty of Health and Public Service, EKK). Miklós Szócska, acting dean, told us about the 
inaugural faculty council session held on 21 April.

Entwicklungstendenzen unserer Doktorandenausbildung    13. oldal

Doktori képzésünk fejlesztési irányai    9. oldal

Jól sikerült a doktoranduszok idei megmérettetése, elégedett a részvétellel, az előadások és posz-
terek minőségével Rácz Károly. A Doktori Tanács új elnökét nemcsak az április közepén tartott 
12. PhD Tudományos Napok rendezvényről, hanem doktori képzésünk további fejlesztési irányairól 
is kérdeztük.

Laut Károly Rácz war das diesjährige Doktoranden-Meeting ein voller Erfolg, er ist zufrieden mit 
Teilnehmerzahlen sowie mit der Qualität der Vorträge und der Poster. Wir befragten den neuen 
Präsidenten des Doktorenrats nicht nur zu den am 12. April veranstalteten 12. PhD Wissenschaftstagen, 
sondern auch zu den weiteren Entwicklungstendenzen unserer Doktorandenausbildung.

Botschafter unserer Kultur im Salon    16. oldal

Die Hausherrin des Abends könnte ich auch als Dichterin der Diplomatie bezeichnen, denn dieser 
Ausdruck für Kulturbotschafter stammt von Katalin Bogyay selbst.

Diáknak lenni itt kevés    17. oldal

Idén negyedik alkalommal rendeztek összejövetelt a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Prog-
ramban részt vevő hallgatók számára. A 2007-ben indult kiválósági program keretében folyó egyete-
mi tehetséggondozás elsődleges célja, hogy a Semmelweis Egyetem kiváló hallgatói számára mento-
rok segítségével egyéni fejlődési utakat teremtsen.

Fehér köpeny nélkül a betegellátásért    23. oldal

Változás történt az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság élén. Idén januártól Csetneki 
Julianna átadta a stafétabotot az egyetem új ápolási igazgatójának, Kormos Ágnesnek.
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épülete Építészeti Nívódíjat kapott. 
Évente kilenc kategóriában hirdet pá-
lyázatot az Építészeti Mesterdíj Alapít-
vány, ennek 2009-es középület-kate-
góriás nyertese az egyetem legifj abb 
épülete lett. A díjat április 28-án adták 
át a helyszínen. Későbbi lapszámunk-
ban beszámolunk az eseményről.
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Meghívó
A Semmelweis Egyetem Baráti Köre szeretettel várja május 26-án 
17 órakor kezdődő rendezvényére, amelyen 

dr. Táncos László: A Semmelweis Kiadó, 
prof. emer. dr. Brooser Gábor és dr. Molnár László: 
Haynal Imre professzor öröksége címmel tart előadást .

(Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Köz-
pont, Hári Pál terem.) A program előtt fél órával büfével várjuk 
a résztvevőket.
 Prof. emer. dr. Monos Emil Dr. Turóczy Gergely
 a Baráti Kör elnöke a Baráti Kör titkára
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Semmelweis Egyetem – elitegyetem
Elismerten magas minőségi képzéssel

A Kutatóegyetem címet adó elitegyetemi pályázaton kiválóan szerepelt az 
egyetem. Rektorunk, dr. Tulassay Tivadar az április 16-i Parlamentben 
tartott ünnepségen az öt ilyen címmel díjazott egyetem vezetői közül 
elsőként vette át a címet igazoló dokumentumot Bajnai Gordontól, a 
hivatalban lévő kormányfőtől, Hiller István akkori oktatási minisztertől és 
Pálinkás Józseftől, az MTA elnökétől.

A pályázat értékelésekor az intézmények 
oktatási, kutatás-fejlesztési és tehetség-
gondozó tevékenységét vizsgálta és fejez-
te ki pontszámokban a tudósokból és hiva-
talnokokból álló bíráló bizottság. Nemcsak 
az intézmény eddigi ilyen tevékenységét, 
hanem a jövőre vonatkozó vállalásokat is 
vizsgálták, mert mint az ünnepségen el-
hangzott: a jelen és jövő együtt teszi minő-
ségivé az egyetemet.

Bírálati szempontok
Kutatási kapacitás, a doktori képzés mi-
nősége, az eddigi tudományos eredmé-
nyek és az egyetem kebelében készült mű-
vek hatása, végül, de nem utolsósorban a 
versenypályázati rendszerben elért eddi-
gi eredmények, vagyis a támogatások el-
nyerésében nyújtott eredményesség. Ötö-
dik szempontként az intézményi tervek 
megmérettetése került sorra. Mindezen 

területek értékelése eredményeképpen 
a Semmelweis Egyetem az ország öt elit-
egyeteme közül is a legkiválóbbnak bizo-
nyult. 
Legalábbis erre enged következtetni az a 
tény, hogy Tulassay Tivadar rektor első-
ként vehette át a kutatóegyetemi címet 
a négy másik – az Eötvös Loránd, a Deb-

receni, a Szegedi és a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi – elit egyetem 
előtt. A pályázati szempontoknak megfele-
lő összeállítást dr. Szél Ágoston általános 
rektorhelyettes készítette. 
A cím mellé 3-3 milliárd forintos tudomá-
nyos támogatási összeg is jár, amely egy 
külön pályázati törekvés (TÁMOP) eredmé-
nye volt. Ezt a pályázatot dr. Tóth Miklós 
tudományos rektorhelyettes koordinálta.

A magyar felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók száma 
megháromszorozódott az 
utóbbi húsz évben, és ez 
óhatatlanul minőségi rom-
láshoz vezetett, amely fo-
lyamat mihamarabbi meg-
fordítása a cél – mondta 
Hiller István, s elmondta, 
mely intézkedések céloz-
zák a magas minőségi fel-
sőoktatás megteremtését 
és egyidejűleg a magyar 
egyetemek rangos európai 
oktatási intézmények közé 
kerülését. 
A pályázaton elnyerhető 
források biztosítása mellett 
az az intézkedés is a minő-
ség javítását célozza, amely 
2012-től 240 pontra eme-
li a felsőoktatásba való be-
kerülés alsó ponthatárát. 
A pályázaton jól, de nem a 
legjobban szereplő felső-
oktatási intézmények Kivá-
ló Egyetem címet kaptak: a 
Pécsi, a Miskolci Tudomány-
egyetem, valamint a veszp-

rémi Pannon, a gödöllői Szent István és a 
Corvinus Egyetem.

Pályázati témáink
A hároméves futamidőből a pályázati tar-
talmat két év alatt kell megvalósítani, az 
elnyert támogatás jelentős részével már 
most szeptemberben el kell számolnia a 
nyerteseknek. Egyetemünk pályázata négy 
főtémára épül: prevenció és személyre szó-
ló medicina (Molnár Mária Judit), diag-
nosztika és modern képalkotás a molekulá-
tól az emberig (Szél Ágoston), technológia 
és bioengineering (Kellermayer Miklós) 
és molekuláris medicina a betegellátásban 
(Tímár József). Az elitegyetemi címet há-
rom évig viselheti egyetemünk, ezen idő 
lejárta után újabb pályázat és döntés lesz 
esedékes, amelyen reményeink szerint újra 
sikerrel veszünk részt.

Fotó, szöveg: Tolnai Kata

�  Mészáros Tamás (Corvinus Egyetem), Tulassay Tivadar (Semmelweis Egyetem), Gábriel Róbert 
(Pécsi Tudományegyetem), Hudecz Ferenc (Eötvös Loránd Tudományegyetem) és Pálinkás 
 József (MTA elnök)

Uroonkológia
Romics Imre professzort az Európai 
Urológus Társaság 25. jubileumi kong-
resszusán, Barcelonában, a társaság 
tiszteletbeli tagjává nevezték ki, egy 
belga, két német és egy francia kollé-
gájával együtt. Az erről szóló diplomát 
a 12 000 tagú, ez idáig 43 tiszteletbeli 
tagot számláló társaság főtitkára, prof. 
Abrahamsson adta át.
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Humán tényező

Orvos-kutató, aki a lelki egészséget is fontosnak tartja, és a 
népegészségügy fejlesztését a klinikai csúcskutatással együtt kezeli. 
Egyetemi vezető, aki a nemzetközi versenyben helytálló intézményt vezet, 
és minőségi mércét állít a középiskolákból érkezők elé. Értelmiségi, aki a 
kultúra, a művészet, a tudomány és a politika világában mozog. Hogyan 
működik mindez együtt? Tulassay Tivadar rektor úr volt az áprilisi 
TudásPresszó vendége, akivel a feltett kérdésekre sikerült választ is találni.

Mindenkinek annyi ideje van 
arra, amit szeret, amennyit 
rá szán – mondja Tulassay 
 Tivadar, aki munkája, köz-
életi szerepvállalása mellett 
rendszeresen jár koncertek-
re, operába, kiállításokra, 
gyakran akár több száz ki-
lométert is hajlandó utazni 
egy számára érdekes alka-
lom kedvéért.
A házigazda, Fábri György 
kérdésére, hogy vajon sze-
mélyes választás volt, vagy 
az iskolák, professzorok hatá-
sára választotta épp a gyer-
mekgyógyászatot, azt felel-
te: azzal már egészen korán 
tisztában volt, hogy nem a 
manuális orvoslást fogja vá-
lasztani, de a személyes él-
ményeknek is meghatározó 
szerepe volt a döntésben.

Orvos-beteg 
párbeszéd

A párbeszéd rendkívül fon-
tos orvos és páciens között. 
Ha nincs meg a bizalom, 
az eredmény is kétséges – 
mondta a professzor. A szü-
lőkkel való kommunikáció a gyermekek 
orvoslásának kulcskérdése. Az elmúlt év-
tizedek során szemléletváltás történt e té-
ren, hiszen pár éve a szülők csupán heti 
néhány órán át látogathatták kórházban 
fekvő gyermeküket, ma már azonban az 
egyik szülő folyamatosan ott lehet a beteg-
ágy mellett. Ez azonban új kihívást is jelent 
az orvosok számára, hiszen a szülőt be kell 
vonni a döntésekbe.
Bár az orvosi egyetemen tanítják az orvos-
beteg, illetve az orvos-hozzátartozó közöt-
ti kommunikációt, ám a példa, amelyet a 
fi atal orvosok idősebb kollégáiktól látnak, 
lényegesen nagyobb jelentőséggel bír.
A gyógyítás sarkalatos pontja az orvos dön-
tése, ami semmiképpen sem fekete vagy 

 fehér. A professzor nem szívesen használja 
a protokoll kifejezést, sokkal inkább útmu-
tatásnak tekinti a szakmai sillabuszt, ame-
lyet személyes intuícióval kell kiegészíte-
nie. A döntést azonban valakinek el kell 
vállalnia, hiszen az orvos döntésképtelen-
sége a beteg kárára lehet. Az orvosképzés 
egyik legnagyobb problémája jelenleg az, 
hogy a medikusoknak kevés lehetőségük 
van az egyes betegekkel közvetlenül kap-
csolatba kerülni. Az elvárás a társadalom 
részéről a tökéletes ellátás, ám az orvostan-
hallgatók lehetőségei korlátozottak.
Magyarországon a tapasztalatszerzés 
szempontjából a helyzet lényegesen jobb, 
mint például Nyugat-Európában, ezért sok 
külföldi hallgató érkezik a hazai egyete-

mekre. Közben pedig számos esetben el-
hangzik a kritika, hogy miért nem szerepel 
egyetlen magyar egyetem sem a nemzet-
közi rangsorok előkelő helyein. 

Abszolút zsenik
Ennek egyik oka, hogy ezek a rangsorok 
bizonyos szempontokat vesznek csupán 
 fi gyelembe, például, hogy van-e Nobel-dí-
jas kutató az adott intézményben – márpe-
dig ilyen kutató csak akkor van, ha az egye-
tem megveszi. Fábri György a téma kapcsán 
felvetette, hogy az elmúlt 30 év úgy telt el, 
hogy a kutatás-fejlesztés nagyságrendek-
kel kisebb hazánkban, mint az azt megelő-
ző időszakban. Vajon meddig lehet még a 
magyar szürkeállomány kiválóságát szaj-
kózni ilyen körülmények között? Tulassay 
Tivadar szerint minden évben kitermelő-
dik az az abszolút zseni, akinek nem számí-
tanak a mostoha körülmények. A magyar 
szürkeállomány már igazolta önmagát, hi-
szen minden évfolyamon 15–20%-nyi te-
hetséges fi atal van, aki a magyar nevet 
fényesíti az egész világon. Ők azok, akik 
visszatérvén képesek jelentős szellemi mű-
helyeket teremteni külföldi kapcsolataik 
révén.

Értékközpontú 
oktatásfejlesztés

A napi sajtóban is gyakran előforduló té-
mát, az orvoshiányt is fi rtatta Fábri György. 
A professzor elmondta: az EU általános 
problémája az orvoshiány, ami nem kis 
mértékben éppen a mindent túlszabályo-
zó uniós folyamat következménye. Ha az 
orvosokat elzavarják a kórházakból azzal, 
hogy túl sokat dolgoznak, azonnal 40%-
os orvoshiány keletkezik. A migráció pedig 
ilyenkor természetes folyamat. A jelenle-
gi uniós direktívához a hazai orvosképzés 
kevés, és mivel a vákuum hatása többnyi-
re kelet–nyugati irányú, várhatóan a tőlünk 
keletebbre lévő országokból érkezik majd 
egyre több orvos hozzánk.
A kérdésre, hogy milyen diagnózist adna 
a jelenlegi társadalmi problémákra, és mi-
lyen terápiát javasol, Tulassay Tivadar vá-
laszként az oktatás szerepét emelte ki. Úgy 
véli, azt olyan szintre kell hozni, ami való-
di értéket közvetít és felelősséget ró peda-
gógusra, szülőre, gyermekre egyaránt – ez 
azonban rendkívül hosszú folyamat.

Tolnai Kata, Ferbert-Vadász Ágnes

Fotó: Kerülő Tünde

�  Tulassay Tivadar
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Semmelweis University – elite higher 
education institution
Recognized high standard training

The university performed extremely well in the elite higher education 
institution tender for the title Research University. At the ceremony held in 
Parliament on 16 April, Rector Dr. Tivadar Tulassay was the fi rst of the 
fi ve rectors from winning universities to receive the document certifying 
the title from Gordon Bajnai, prime minister, István Hiller, minister of 
education, and József Pálinkás, president of the Hungarian Academy of 
Sciences.

When it came to assessing the applications, 
the reviewing panel made up of scien-
tists and offi  cials investigated and award-
ed points for the educational, research 
& development and talent-nurturing ac-
tivities of the institutions. They examined 
not only the activities of the universities to 
date but also future undertakings, since as 
one of the speakers at the gathering said: 
the present and the future together make 
a quality university.

Judging aspects
Factors were research capacity, the quality 
of Ph.D. training, the impact of scientifi c re-
sults achieved so far and works belonging 
to the university, and last but not least, the 

results achieved in the competitive tender-
ing system so far, in other words, the eff ec-
tiveness of the institutions in winning grant 
funding. Putting the plans of the universi-
ties to the test was a fi fth judging aspect. 
As an outcome of evaluation of all these ar-
eas Semmelweis University proved itself to 
be the most excellent even among the fi ve 
elite universities in the country. At least this 
can be assumed from the fact that Rector 
Tivadar Tulassay was fi rst to receive the Re-
search University title ahead of the other 
four elite universities – Eötvös Loránd, De-
brecen, Szeged and Budapest University of 
Technology and Economics. Vice-Rector 
Dr. Ágoston Szél drafted the application 
in accordance with the tender conditions. 
In addition to the title, each winning uni-

versity also receives a HUF 3 billion scientif-
ic grant, which was the result of a separate 
(Social Renewal Operational Programme 
– TÁMOP) tender eff ort. Vice-Rector for 
 Science and Innovation, Dr. Miklós Tóth 
coordinated this application.
The number of students taking part in 
higher education has tripled in the past 20 
years, and this has inevitably led to deterio-
ration in quality. 

Quality higher 
education
The aim is to turn this proc-
ess around as quickly as 
possible, said István Hiller. 
He went on to detail those 
measures targeting the cre-
ation of outstanding qual-
ity higher education and 
at the same time allowing 
Hungarian universities to 
rise among the top educa-
tional institutions in Europe. 
Besides ensuring resources 
that can be won in tenders 
another measure that serves 
to improve quality is lifting 
to 240 points (from the year 
2012) the threshold for entry 
into higher education. Insti-
tutions of higher education 
performing well but not 
among the best received 
the Excellent University title: 
Pécs, Miskolc University of 
Science, Veszprém Pannon, 
Gödöllő Szent István and 
Corvinus University.
From the three-year term 
the tender content must be 

realized in two years; the winners have to 
report on the signifi cant part of the grant 
in September this year. 

Our tender topics
Our university’s bid application was built 
on four main themes: prevention and per-
sonalized medicine (Mária Judit Molnár), 
diagnostics and modern imaging from the 
molecule to the individual (Ágoston Szél), 
technology and bioengineering (Miklós 
Kellermayer) and molecular medicine in 
treating patients (József Tímár). The uni-
versity can bear the elite university title 
for three years, after which time it can sub-
mit a new application, which, we trust, will 
meet with similar success.

Photo, text: Kata Tolnai
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Megalakult az Egészségügyi Közszolgálati Kar

Faculty of Health and Public Services

Mint ahogyan arról legutóbbi lapszámunkban 
több nyelven is hírt adtunk, új karral (EKK) bővül 
egyetemünk. Április 21-én megtartotta első kari 
tanácsülését – tájékoztatta lapunkat dr. Szócska 
Miklós megbízott dékán. A Magyar Akkreditációs 
Bizottság látogató csoportja a közelmúltban zajlott 
egyetemi akkreditáció keretében örömmel üdvözölte 
az új kar létrejöttét.

As we reported in several languages in our last 
edition, our university has been expanded with a new 
faculty (Faculty of Health and Public Service, EKK). 
Dr. Miklós Szócska, acting dean, told us about the 
inaugural faculty council session held on 21 April. In 
the framework of the recently concluded university 
accreditation framework the visiting delegation of 
the Hungarian Accreditation Committee expressed its 
pleasure at the formation of the new faculty.

A kar megalapítását több éves 
kollegiális szervezés és együtt-
működés előzte meg, nem pe-
dig felülről végrehajtott át-
szervezés eredményeképpen 
jött létre – hangsúlyozta a dé-
kán. Elmondta: a kar keretében 
történik majd az egészségügyi 
ügyvitelszervezők, egészség-
ügyi vezetők és mentálhigié-
nés szakemberek képzése.

E-hivatal
HEFOP-pályázati támogatás-
sal a hivatali ügyek vitelére 
hamarosan elektronikus okta-
tási irodát hoznak létre, vég-
ső céljuk az elektronikus lec-
kekönyv bevezetése. A karhoz 
kapcsolódó doktori képzés 
előkészítését a kar Mentálhi-
giéné Intézete koordinálja, 
különös fi gyelemmel a társa-
dalomtudományi terület gon-
dozására. A kar másik alapító 
intézménye, az Egészségügyi 
Menedzserképző Központ fel-
hatalmazást kapott a Szená-
tus áprilisi ülésén a szlováki-
ai székhelyen kívüli szakirányú továbbképzés elindítására idegen 
nyelvű képzésben. A kar szintén alapító tanszéke az Egészségügyi 
Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet.
Júliustól az EKK-hoz csatlakozik a Közegészségtani Intézet és a 
Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék összevonásával létre-
jövő Népegészségtani Intézet is, s a tervek szerint a későbbiekben 
további intézeteket is befogad majd a kar. Jelenleg zajlik a csatla-
kozás előkészítése.

Az intézetek működésében nem lesz azonnali változás, hanem 
szerves fejlődés, megújulás – mondja Szócska Miklós dékán, hoz-
zátéve, hogy a szinergiák adta lehetőségeket a lehető legnagyobb 
mértékben ki fogják használni. Példaként említette a külső elő-
adók kari oktatókkal való kiváltását.

tolnai –

The foundation of the faculty 
was preceded by several years 
of organization and coopera-
tion among colleagues and 
did not come about as a result 
of restructuring implemented 
from above, the dean stressed. 
He said the faculty is engaged 
in the training of health ad-
ministrators, health managers 
and mental health experts.

E offi  ce
Using HEFOP (Human Re-
source Development Oper-
ational Programme) tender 
funding, an electronic train-
ing offi  ce for the arrangement 
of administrative aff airs will 
shortly be established, with 
the ultimate aim of introduc-
ing e-registration books.
The faculty’s Institute of Men-
tal Health coordinates prepa-
rations for Ph.D. training linked 
to the faculty, with particu-
lar emphasis on the manage-
ment of social sciences. At the 
session of the Senate in April 

the faculty’s other founding institute, the Health Services Manage-
ment Training Centre, received authorization to initiate off -cam-
pus specialized postgraduate training in a foreign language in Slo-
vakia. The Department of Health IT Development and Training is 
similarly a founding department of the faculty.
From July the Institute of Public Health – formed through the 
merger of the Department of Public Hygiene and the Work and En-
vironment Health Studies Department – also joins the EKK, and the 
plan is for the faculty to adopt further departments in the future. 
Preparations for this move are currently underway.
There will be no immediate change in the operation of the insti-
tutes, but rather there will be integrated development and re-
newal, said Dean Miklós Szócska, adding that they will take full 
advantage of the opportunities provided by the synergies. As an 
example, he mentioned exchanging outside lecturers for profes-
sors from within the faculty.

tk

�  Szócska Miklós
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Tudás és éthosz

A tudás, csak ha erkölccsel párosul, vezeti 
jóra az embert – hangsúlyozta dr. Tulassay 
Tivadar rektor a PhD Tudományos Na-
pok április 16-i megnyitóján. Az ifj ú tudós 
nemzedéké a feladat, hogy átvigye, Nagy 
László szavaival élve, „a Szerelmet a túlsó 
partra”. Dr. Rácz Károly, a Doktori Tanács 
elnöke, a rendezvény valódi értéket és tel-
jesítményt felmutató, s ez által üzenetköz-
vetítő szerepét is kiemelte.
A kétnapos rendezvény megnyitójá-
nak felkért előadói: dr. Sótonyi Péter 
rector emeritus (A bűnügyi nyomozás-
tan új lehetőségei a bizonyításban) és dr. 
Makara Gábor akadémikus (Gondolatok a 
doktoranduszképzésről) voltak, mindketten 
Kiváló PhD Oktató kitüntetettek.
Sótonyi professzor a többi közt elmond-
ta, hogy 260 lőporszemcse analízisét vé-
gezték el magyar kutatók, akik az FBI adat-
bázisába is eljuttatták az eredményeiket, 
ahonnan szükség esetén választ is kapnak 
kérdéseikre.
Makara akadémikus átfogó előadásban 
elemezte a Semmelweis Egyetem Doktori 
Iskolájának történetét, működését és ered-
ményeit. Tk

�  Sótonyi Péter, Makara Gábor, Tulassay Tivadar és Rácz Károly

�  Előtérben: Antal István (Gyógyszerészeti Intézet), Noszál Béla GyOK dékán és 
Szél Ágoston általános rektorhelyettes

Jelentkezési felhívás szervezett doktori képzésre

A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet a Doktori Iskolában folytatott nappali – ösztöndíjas – vagy levelező 
képzés szerinti tanulmányokra a 2010/2011. tanévtől induló képzési időre, 

az orvostudomány és társa dalomtudomány területén akkreditált doktori iskolákba
(elméleti orvostudomány, klinikai orvostudomány, gyógyszertudomány, mentális egészségtudomány, 
idegtudomány, molekuláris orvostudomány, patológiai tudományok, sporttudomány). 
Jelentkezési határidő: május 28.

A doktori képzésre egyetemi végzettséggel rendelkezők vagy olyan egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik 
oklevelüket december 31-ig megszerzik. Részletes tájékoztatás a Doktori Titkárságon kapható (1085 Buda-
pest, Üllői út 26. fsz. 9., tel.: 266-2343, 266-7483). A felvételi beszélgetésekre június 14–25. között kerül sor.

 Dr. Rácz Károly egyetemi tanár, Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár,
 a Doktori Tanács elnöke rektor

Házi vita   
A TF Tanácstermében április 22-én Váczi 
János PhD-hallgató házi vitáját tartot-
ták Az állami sportfi nanszírozás új útjai cím-
mel. A PhD-hallgató témavezetője dr. habil. 
 Nyerges Mihály egyetemi docens volt.

Operaest
A TF Hepp Ferenc termében operaestet tar-
tottak április 13-án; Erkel, Verdi, Bizet, Purcell 
operáiból mutattak be részleteket. Éne-
kelt Bándi Írisz Réka, Kovács Ágnes, Luk-
ács István. Zongorán kísért Salgó  Tamás, 
a Magyar Állami Operaház karnagya és 
korrepetítora. A műsort vezette dr. Pavlik 
Gábor egyetemi tanár.
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Doktori képzésünk fejlesztési irányai

Jól sikerült a doktoranduszok idei megmérettetése, elégedett a részvétellel, 
az előadások és poszterek minőségével prof. dr. Rácz Károly. A Doktori 
Tanács új elnökét nem csak az április közepén tartott 12. PhD Tudományos 
Napok rendezvényről, hanem doktori képzésünk további fejlesztési 
irányairól is kérdeztük.

Nincs okunk panaszra, különösebb kritiká-
ra: egyetemünk doktori képzése nagyon 
magas színvonalú, ezt kell megőrizni és 
megfelelő irányba fejleszteni – véli az elnök 
úr. Egyik aktuális feladat lenne több külföl-
di fi atallal gyarapítani a doktoranduszok 
számát. Egyetemünk mesterképzése jól ki-
használja Európán belüli és kívüli hírnevét 
a hallgatótoborzásban, követnünk kellene 
példáját: kellő publicitással, szervezéssel, 
vonzó témájú angol nyelvű kurzusok indí-
tásával, az egyetemek közötti kapcsolatok, 
megállapodások jobb kihasználásával.

Beszámoló félidőben
Időnként felvetődik, hogy más országok-
hoz képest kissé merev, nehézkes a doktori 
fokozatszerzés magyar modellje. Ezt rész-
ben elismeri Rácz professzor, mondván, 
hogy a képzés komolyságának, színvona-
lának garantálásához bizonyos feltételeket 
teljesíteni kell, de azért van a rendszerben 
annyi rugalmasság, hogy indokolt esetben 
a szabályoktól el lehessen térni. Ameriká-

ban sem mindenhol jellemző az engedé-
kenyebb magatartás, példaként említi sa-
ját tapasztalatait. Az USA-val rokon képzési 
szisztémát követő Kanadában végezte ösz-
töndíjjal PhD-tanulmányait – igaz, már ré-
gebben –, és igen szigorú feltételeknek 
kellett az ottani intézetben, laborban meg-
felelnie. Európában sok helyen a miénké-
hez nagyon hasonló PhD-képzés folyik – ez 
derült ki nemrég Bécsben, korábban meg 
Freiburgban a doktori iskolák vezetőinek 
tanácskozásain, ahol az intézmények kö-
zötti kapcsolatok harmonizálásával, a kö-
vetelmények közös szempontrendszeré-
nek kidolgozásával foglalkoztak.
– Nem állítom természetesen, hogy a je-
lenlegi rendszer ne szorulna reformra. 
Ahol szükséges és indokolt, ott változta-
tunk – szögezi le. – Például, gondolkodunk 
a képzés félidejében egyfajta beszámoló, 
beszélgetés, tanácsadás bevezetésén, me-
lyet külső szakemberek bevonásával kép-
zelünk el. A hallgató lehetőséget kapna a 
hogyan tovább átgondolására, neki is cél-
ja, hogy a rendelkezésre álló idő alatt minél 

több eredményt tudjon produkálni: pub-
likálhasson, előadásokat tarthasson, elvé-
gezhesse, amit vállalt. A témavezetőnek 
sem mindegy, hogyan teljesít a rábízott fi a-
tal, az iskolának meg végképp nem közöm-
bös, hogy a jelentkezettek közül hányan 
jutnak el a sikeres diplomavédésig, hiszen 
ez fontos mutató például a doktori helyek 
odaítélésekor.

Értékes pályamunkák
Színvonalasnak, értékesnek tartja beszél-
getőtársunk a doktori iskolában évről-évre 
születő pályamunkákat, melyek a társegye-
temekkel, más orvoskarokkal összehason-
lítva is megállják a helyüket, büszkék le-
hetünk rájuk. Mutatják a képzés nívóját, 
éppúgy az elővéleményezők alaposságát, 
gondosan fi gyelő munkáját, mellyel elérik, 
hogy a hallgató megfelelő formában ké-
szítse el téziseit. A jövőben is szükség lesz 
a Véleményezési és Minőségellenőrző Bi-
zottság erős kontrolljára.
Érdekes, sokszínű, információgazdag volt 
az idei PhD Tudományos Napok program-
ja, csaknem 150 hallgató szerepelt előadás-
sal vagy poszterrel a nyolc doktori iskola az 
orvos- és egészségtudomány több ágának 
témáiból. A doktoranduszok zöme látható-
an megragadta az alkalmat, hogy valódi tu-
dományos közegben, de azért ismerős kör-
nyezetben – témavezetőik, hallgatótársaik 
között – mutathassa meg magát, tudását. 
A rendezvény értékét és színvonalát a Ki-
váló PhD Oktató Díjjal jutalmazott Sótonyi 
Péter rector emeritus és Makara Gábor aka-
démikus kitűnő előadása növelte. Hallga-
tóságban sem volt hiány, hiszen a profesz-
szor úr javaslatára egy kreditpont járt az 
aktív részvételért, s aki ezt kihasználta, két 
nap alatt tanult annyit, mint valamely átla-
gos kurzuson.

Határainkon túlról
– Jólesett hallani az egyik szekción elnöklő 
professzortól, hogy szerinte a legtöbb ha-
zai szakmai kongresszust messze túlszár-
nyalta a doktoranduszok rendezvényének 
színvonala. Idén is jöttek határainkon túlról 
fi atalok: Marosvásárhelyről 5 PhD-hallgató 
mutatott be előadást és posztert. Az egye-
tem szállást, rektor úr pedig könyvajándé-
kot adott nekik; köszönjük ezt a fi gyelmet, 
gondoskodást. Ez is olyan kezdeménye-
zés, amit mindenképpen érdemes folytat-
ni – zárta a beszélgetést a Doktori Tanács 
elnöke.

Tolnai - Tóth

�  Rácz Károly
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Tudományos Napok – díjazottak

Kiemelkedő szereplésükért dicséretben és 
jutalomban részesültek a következő sze-
mélyek.

Előadásszekció
Bódi Nikolett (Mentális egészségtudomá-

nyok D. I.)
Szentes Annamária (Mentális egészség-

tudományok D. I.)
Mártonfalvi Zsolt (Elméleti orvostudo-

mányok D. I.)
Tóth Balázs (Molekuláris orvostudomá-

nyok D. I.)
Tömböl Zsófi a (Klinikai orvostudomá nyok 

D. I.)
Nemes Karolina (Klinikai orvostudomá-

nyok D. I.)
Korompay Anna (Patológiai tudományok 

D. I.)
Lőrincz András (Patológiai tudományok 

D. I.)
Sáfár Sándor (Sporttudományok D. I.)
Udvardy Anna (Sporttudományok D. I.)
Laufer Rudolf (Gyógyszertudományok 

D. I.)
Sinkó Bálint (Gyógyszertudományok D. I.)
Turiák Lilla (Gyógyszertudományok D. I.)
Németh Tamás (Elméleti orvostudomá-

nyok D. I.)
Kerekes Máté (Elméleti  orvostudomá nyok 

D. I.)
Papp Orsolya (Szentágothai János idegtu-

dományok D. I.)
Garas Anita (Klinikai orvostudományok 

D. I.)
Stangl Rita (Klinikai orvostudományok 

D. I.)
Nagy Réka (Molekuláris orvostudomá-

nyok D. I.)
Bánlaki Zsófi a (Molekuláris orvostudo-

mányok D. I.)

Poszterszekció

Csorba Orsolya (Molekuláris orvostudo-
mányok D. I.)

Sax Balázs (Elméleti orvostudományok 
D. I.)

Miklósi Mónika (Mentális egészségtudo-
mányok D. I.)

Benkovits Judit (Mentális egészségtudo-
mányok D. I.)

Évfolyamtalálkozó – SOTE, ÁOK 
1971–77-es évfolyam

Az évfolyamtársak szeretettel várják július 24-én 18–24 óra között tartandó első talál-
kozójukra egy Óbudán most nyíló étterembe. 
A helyszínről, a részvételi díjról és egyéb tudnivalókról dr. Pongó Évától tájékozód-
hatnak (e-mail: pongoeva@gmail.com, tel: 06-30-611-56-03). A rendezvényre emlék-
könyv is készül, a részletekért szintén lépjen kapcsolatba a szervezőkkel! A rendezők 
kérik, hogy az eseményről valamennyi volt évfolyamtársukat tájékoztassák, minden 
lehetséges fórumon.

Tóth Dániel (Molekuláris orvostudomá-
nyok D. I.)

Őrfi  Zoltán (Patológiai orvostudományok 
D. I.)

Cservenák Melinda (Szentágothai János 
idegtudományok D. I.)

Papp Rege Sugárka (Szentágothai János 
idegtudományok D. I.)
Szalay Gergely (Szentágothai János ideg-
tudományok D. I.)
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Doktori képzés Stockholmban 
és nálunk

Az Erasmus Mobilitási Program keretében 2009 szeptemberében a 
stockholmi Karolinska Egyetemen vettem részt rövid tanulmányúton, 
melynek célja a svéd doktori képzés tanulmányozása, illetve a két egyetem 
adminisztrációjának összehasonlítása volt.

A posztgraduális képzésben két fokozatot 
is ad a svéd egyetem. Két év után a dokto-
rátus előtti egyetemi fokozatot nyerhetik 
el akkor, ha a kötelezően megírt tézist si-
keresen megvédik és nem kívánnak PhD-
tanulmányokat folytatni. A doktori foko-
zat megszerzésére négy évük van. A svéd 
doktori képzésben nem különül el a képzé-
si és a fokozatszerzési szakasz. Az első két 
évet követően úgynevezett félidős ellenőr-
zés történik egy háromtagú bizottság által, 
ahol a témavezető javaslata alapján meg-
állapítják, hogy a kutatás megfelelő ütem-
ben halad-e és két év múlva várható-e a 
disszertáció.

Alapvető különbség, hogy a Karolinska 
Egyetemen a különböző képzéseknek 
nincs meg a megfelelő úgynevezett dé-

káni hivatala, hanem egy ember végzi a 
bachelor, a master és a posztgraduális kép-
zésben részt vevő hallgatók adminisztratív 
teendőinek egy bizonyos részét.
Egy tanszékre kb. 20 jelentkezési anyag ér-
kezik. Minden jelentkezőnek 10 perces elő-
adást kell tartani a munkatervéről, majd az 
interjút követő 2–3 napon belül értesülnek 
az eredményről.
Nappali tagozatra úgy kerülhet a hallga-
tó, ha – a sikeres felvételi vizsga mellett – 
tanulmányait fi nanszírozó alapítványokat 
vagy szponzorokat talál. 
A leendő témavezetőnek egyhetes tanfo-
lyamot követően témavezetői vizsgát kell 
tennie. Az elsődleges témavezető kizáró-
lag a Karolinska Egyetem professzora le-
het, az altémavezetőnek pedig legalább 
PhD-fokozattal kell rendelkeznie.

2009 tavaszán a 115 kurzusból 98 angol 
nyelven folyt, függetlenül attól, hogy volt-e 
a hallgatók között külföldi. Egy kurzus mi-
nimális létszáma 6 fő, az átlaglétszám pe-
dig 15–26 fő. A kurzusvezetők maguk töltik 
fel az adatokat a nyilvántartási rendszerbe, 
a hallgatók is itt vehetik fel a tantárgyakat. 
Ahogy nálunk is, a kurzusvezetők pályáz-
hatnak támogatásra. A hallgatók a kurzu-
sokról elégedettségi kérdőívet töltenek ki, 
amelyet elemeznek.

Fokozatszerzés szigorlat 
nélkül
A doktori szigorlatot 2006-ban megszün-
tették, azt a tanulmányokba építették be.
A disszertációval kapcsolatos ügyekben is 
sok különbség fi gyelhető meg. A hallga-
tónak külön formanyomtatványon kell je-
lentkeznie a védésre. Ezt követően az érte-
kezést kiadják az úgynevezett disszertációs 
bizottságnak, amely tagjai közül kiválasztja 
a 3–5 bírálót. Ha alkalmasnak találják a disz-
szertációt a védésre, a jelölt továbbítja az 
értekezést annak az opponensnek, akit a 
bizottság kijelölt. Publikációs követelmé-
nyeik között nem szerepel az IF minimum 
és az sem, hogy a disszertáció benyújtá-
sakor elfogadott cikkel kell rendelkezni. 
Elég, ha a folyóirat szerkesztősége igazol-
ja a kézirat beérkezését. A hivatalos bírálat 
megérkezését követően meghirdetik a vé-
dést, amelyre a jelölt hívja meg a tagokat, 
akik professzorok és docensek lehetnek. A 
védést követő bizottsági döntéshozatal-
ra meghívják a jelöltet és a témavezetőjét 
is, de a szavazásban nem vesznek részt. A 
védés napján a jelölt vacsorára hívja a bi-
zottság tagjait, ahol rövid beszédet is tart. 
A diploma átadására évente két alkalom-
mal – májusban és novemberben – a Vá-
rosházán kerül sor, ahol a Nobel-díjakat is 
átadják. Évente kb. 360 PhD-fokozatot ítél-
nek oda.

Marosfalvi Anita

�  A Doctoral Education Unit munkatársai, első sor: Henna Harinen, Liliana Morales, 
középső sor: Johanna Ackemar, Anne Hägvall, Christina Löfgren, Ulla Tunkara, 
hátsó sor: Cécile Everett, Helen Asp

�  A szerző a stockholmi városháza zeg-
zugos lépcsőjén

Összehasonlító táblázat
Karolinska Egyetem Semmelweis Egyetem

Nincs dékáni hivatal Doktori Titkárság

Minden munkafázist más dolgozó végez 4 fő végzi az összes feladatot

A jelentkezési anyagokat a tanszékek gyűjtik A Doktori Titkárságon történik a jelentkezés

Nincs állami ösztöndíj, de van nappali és levelező 
tagozat

Állami ösztöndíj, költségtérítéses képzés és képzés 
nélküli fokozatszerzés

1 hallgató → 1 témavezető mellett max. 
5 altémavezető

1 hallgató → 1 témavezető (max. 2)

A kurzusok 85%-a angol nyelvű Elenyésző az angol kurzusok száma

Doktori szigorlat nincs Kötelező

A disszertáció előzetes véleményezését ugyanaz a 
bizottság végzi, aki a nyilvános védésen vizsgáztat

Elővéleményező
Bíráló bizottság
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TF Nemzetközi TDK

Április 8–10-ig négy szekcióban nemzetközi TDK-t rendeztek a TF-en, 
amelyre mintegy 50 nevezés érkezett. Külföldi kutatókat is vendégül láttak 
nemcsak Európából, hanem Észak-Amerikából és Ázsiából is.

A neves külföldi vendégek közül előadást 
tartott az EU és a sport kapcsolatáról 
Walter Tokarski professzor (a Kölni Egye-
tem dékánja); dr. Karsten Froberg docens, 
a RICH Centre igazgatója (Sporttudomány 
és Klinikai Biometrikai Intézet, dél-dán 
egyetem); dr. Mitsuru Higuchi professzor 
(Waseda Egyetem) a megnyitó ünnepsé-
gen előadást tartott a japán egészségügyi 
reformokról és azok eredményeiről. A meg-
hívottak között volt dr. Paul Delamarche, 
a Rennes Egyetem dékánja, dr. Arlette 
Delamarche professzor, a Rennes Egye-
tem doktori iskolájának vezetője. Vendégül 
látták még dr. Peter Donelly professzort 
(Torontói Egyetem, Testnevelési és Egész-
ségügyi Tagozat) – tudtuk meg dr. Kovács 
Katalintól, a TF TDK tanár-elnökétől.

A Nemzetközi TDK eredményeit 
az alábbiakban közöljük:
Sport & Quality of Life Section

Chair: dr. Peter Donelly
Members: dr. László Balogh, dr. Paul 
Delamarche, dr. Anna Farkas, Zsófi a Mé-
száros
1.  Emőke Benkő – Ákos Móra (Semmel-

weis University, Faculty of P.E., Hungary, 
supervisor: Pál Hamar): Sport and Eating 
Habits of Elite Hungarian Gymnasts.

2. Vanda Pintér (Semmelweis University, 
Faculty of P.E., Hungary, supervisor: Mart-

ina Uvacsek): Body Composition and 
Physical Activity of Cypriot, Malaysian and 
Hungarian Male University Students.

3. Tünde Szarka (Pető Insitute, Hunga-
ry, supervisor: Zsuzsa Szilárd): The 
Possibilities of Adapting the Movements 
of Taekwondo for Children with Cerebral 
Palsy.

3. Bernadett Németh (Semmelwe-
is University, Faculty of P.E., Hungary, 
supervisor: Gábor Ramocsa): The Use of 
Swimming for Children with Missing Limbs 
Using the Halliwick Method.

 Special Award: Kristian Traberg 
Larsen – Mathias Ried-Larsen – Anders 
Grøntved (University of Southern 
Denmark, supervisor: Kartsten Froberg): 
Childhood Determinants of Physical Activity 
in Young Adulthood: A Review.

Social Sciences & Management of 
Sport Section

Chair: dr. Walter Tokarski
Members: dr. Miklós Bánhidi, dr. Marina 
Sirko, dr. Tamás Sterbenz, Tamás Dóczy
1.  Sarah Boyle (University of Toronto, 

Canada, supervisor: Peter Donelly): 
Development and Preliminary Testing of 
a Sustainability Rubric for Development 
through Sport Organizations.

2. Péter Juhász (Semmelweis University, 
Faculty of P.E., Hungary, supervisor: Péter 
Berkes): Youth, Sport Consumption – from 
a Communicational Point of View!

3.  Adam Ablonczy (Semmelweis University, 
Faculty of P.E., Hungary, supervisor: Ka-
talin Szikora): Stadium Architecture in 
Ancient World

 Special Award: Artiom Deyev (Russian 
State University of P.E., Moscow, 
supervisor: Zolotov Mikhail): ”4 p’s” 
concept in Sport Management

Kinesiology & Sportmedicine Section

Chair: dr. Csaba Nyakas
Members: dr. Arlette Delamarche, dr. Jó-
zsef Pucsok, dr. Yan-chun Li, Erika Koltai
1. Alexandra Ruhr (University of Toron-

to, Canada, supervisor: Peter Donelly): 
Hsp 72 Expression And Nf-Kb Activation 
In Rat Extensor Digitorum Longus Muscle 
Following An Acute Bout of Exercise.

2. Orsolya Marton (Semmelweis University, 
Faculty of P.E., Hungary, supervisor: Zsolt 
Radák): The Eff ect of Aging and Exercise 
on Acetylation of Proteins in Cerebellum of 
Rats: Role of Sirtuins.

3. Bíborka Kocs (Semmelweis University, 
Faculty of P.E., Hungary, supervisor: 

 Gábor Szőts): A Study on Bone Structure of 
Pre-Pubertal Children.

 Special Award: Eri Mikami – N. Fuku – 
T. Hideyuki (Waseda University Tokyo, 
Japan, supervisor: Higuchi Mitsuru): 
Mitochondrial Haplogroups Associated 
with Elite Japanese Athlete Status.

 Meiko Asaka (Waseda University, Tokyo, 
Japan, supervisor: Higuchi Mitsuru): 
Eff ects of Rowing Training on Abdominal 
Muscle and Fat in Elderly Men.

Psychological & Pedagogical Aspests of 
Physical Movement Section

Chair: dr. Karsten Froberg
Members: dr.Katalin Keresztesi, dr. Kor-
nél Sipos, Attila Velenczei

1. Anna Protzner – Dóra Lasztovicza (Sem-
melweis University, Faculty of P.E., Hunga-
ry, supervisor: Katalin Kovács): The Eff ect 
of Additional PE and Music Education on the 
Elementary School Students Sociometric 
Status.

1. Ágnes Kovács – Dániel Somoskői (Eötvös 
Loránd University, Hungary, supervisor: 
Róbert Urbán): Smoking and Physical 
Activity.

3. Katalin Szigeti  – Lea Éva Tóth (University 
of Szeged, Hungary, supervisor: Péter 
Fritz): Comparative Analysis of Motivations 
for Recreation in Szeged and Budapest.

 Special Award: Marcell Ipach (Semmel-
weis University, Faculty of P.E., Hungary, 
supervisor: Piroska Szalay): Comparison 
of Motor Performance and Social Anxiety 
(SASC) of 10–12-Year-old PE Class and Music 
Class School Children.

Social Sciences and Kinesiology & 
Sportmedicine PhD Section

Chair: dr. József Tihanyi
Members: dr. Gyöngyi Szabó Földesi, dr. 
Mitsuru Higuchi, dr. Zsolt Radák, dr. Li 
Zhao

1.  Le Douairon Lahaye S. – Avril F. – 
Krasniak T. – Zouhal H. (University 
of Rennes, France, supervisor: Paul 
Delamarche): Comparison of 2 Strategies 
of Relay on Team Time Trial Cycling 
Performance.

2.  Ryo Kakigi – H. Naito – Y. Ogura – Y. 
Fukai – T. Yoshihara – N. Ichinoseki-
Sekine – S. Katamoto (Juntendo 
Universtity, Japan, supervisor: Hisashi 
Naito): Diff erent Response of Alpha-
Actinin Isoforms to Muscle Damage in Rat 
Skeletal Muscle.

3.  Attila Heim – Dóra Görögh (MSc) (Sem-
melweis University, Faculty of P.E., Hun-
gary, supervisor: Csaba Ökrös): Diff erent 
Phases of Norwegian and Hungarian 
Women Junior Handball Matches. (A 
Comparative Analysis).

Művészeti tábor 
gyermekeknek 
Agárdon
A SOTESZ az idén június 24–július 1-je 
között szervezi Művészeti Táborának 
1. turnusát. Általános napi programok: 
színjátszás, vers, ének, mozgás, vetítés, 
drámajáték, kézművesség, tánc, kirán-
dulás, sport, strandolás, önismereti cso-
portjáték; valamint sor kerül az immár 
hagyományos Gyertyafényes versestre 
és a Szeretet partyra.
Táborvezető: Tósoki Anikó, pszicholó-
gus: Fodor Ildikó, kézműves: Laczkó 
Anna. Korhatár: 6–22 év. További infor-
máció és jelentkezés áprilistól a SOTE 
Szakszervezet munkatársainál (tel.: 215-
33-11 vagy 53804-es egyetemi mellék).
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Entwicklungstendenzen unserer 
Doktorandenausbildung

Laut Prof. Dr. Károly Rácz war das diesjährige Doktoranden-
Meeting ein voller Erfolg, er ist zufrieden mit Teilnehmerzahlen sowie 
mit der Qualität der Vorträge und der Poster. Wir befragten den 
neuen Präsidenten des Doktorenrats nicht nur zu den am 12. April 
veranstalteten 12. PhD Wissenschaftstagen, sondern auch zu den weiteren 
Entwicklungstendenzen unserer Doktorandenausbildung.

Es gibt keinen Grund zur Klage, zu beson-
derer Kritik: die Doktorandenausbildung 
an unserer Universität ist von sehr hohem 
Niveau, dies gilt es zu bewahren und in an-
gemessene Richtung weiterzuentwickeln 
– laut der Meinung des Präsidenten. Eine 
aktuelle Aufgabe wäre es, die Anzahl der 
Doktoranden durch die Teilnahme 
von ausländischen jungen Wissenschaft-
lern zu erhöhen.

Zwischenbericht nach der 
ersten Ausbildungshälfte

Gelegentlich wird zur Sprache gebracht, 
dass im Vergleich zu anderen Ländern das 
ungarische Modell zum Erwerb des Dokto-
rentitels ein wenig unfl exibel und schwer-
fällig sei. Diese Meinung teilt Professor 
Rácz in gewisser Hinsicht und weist dabei 
darauf hin, dass gewisse Bedingungen er-
füllt werden müssen, um die Seriosität und 
das Niveau der Ausbildung zu garantieren, 
allerdings sei das System fl exibel genug 
dazu, um in begründeten Fällen von den 
Vorschriften abzuweichen. In Amerika sei 
auch nicht überall die konziliantere Grund-
einstellung charakteristisch, merkt er an. 
In Europa läuft vielerorts eine PhD-Ausbil-
dung, die unserem Verfahren sehr ähnelt: 
dies stellte sich heraus bei einer Tagung 
der Leiter der Doktorandenschulen die vor 
Kurzem in Wien und davor in Freiburg ab-
gehalten wurde und bei der man sich mit 
der Harmonisierung der Beziehungen zwi-
schen den Instituten und der Ausarbeitung 
eines gemeinsamen Kriteriensystems be-
züglich der Anforderungen beschäftigte.
– Ich behaupte natürlich nicht, dass das 
gegenwärtig angewandte System nicht 
reformbedürftig sei. Wo dies erforderlich 
und begründet ist, werden wir Änderun-
gen vornehmen – fasst er zusammen. – Wir 
denken zum Beispiel darüber nach, eine 
Art Zwischenbericht, ein Gespräch und 
eine Beratung nach der ersten Hälfte der 
Ausbildungszeit einzuführen, zu der wir 
externe Fachleute heranziehen würden. 
Der Studierende erhielte dadurch die Mög-
lichkeit, einmal die Frage „Wie soll es hier 

weitergehen?“ zu durchdenken, denn es 
sei ja schließlich auch sein Ziel in der ihm 
zur Verfügung stehenden Zeit so viele Er-
gebnisse wie möglich zu erzielen: zu pu-
blizieren, Vorträge zu halten und zu Ende 
zu bringen, was er sich vorgenommen hat. 
Auch für den Themenleiter ist es nicht un-
wichtig, was der ihm anvertraute junge 
Mensch leistet, und dem Lehrinstitut ist 
es erst recht nicht gleichgültig, wie viele 
der Kandidaten ihren Weg erfolgreich bis 
zur Disputation ihrer Doktorarbeit gehen, 
denn diese Tatsache gilt z.B. als wichtige 
Kennzahl bei der Genehmigung der Plätze 
in der Doktorandenausbildung.

Wertvolle Doktorarbeiten
Unser Gesprächspartner hält die Jahr für 
Jahr in der Doktorandenschule entstehen-
den Doktorarbeiten für niveauvoll und 

wertvoll. Auch verglichen mit den Arbei-
ten der Partneruniversitäten und anderer 
Medizinischen Fakultäten können sie sich 
durchaus sehen lassen und wir können 
stolz auf sie sein. Sie stellen nicht nur das 
Niveau der Ausbildung unter Beweis, son-
dern auch die Gründlichkeit der Vorgut-
achter, ihre exakte und aufmerksame Ar-
beitsweise, mit der sie erreichen, dass der 
Studierende seine Arbeit in angemesse-
ner Form anfertigen kann. Auch in Zukunft 
wird die strikte Überwachung durch das 
Komitee für Begutachtung und Qualitäts-
kontrolle weiterhin erforderlich sein.
Interessant, vielseitig und reich an Informa-
tionen war das Programm der diesjährigen 
PhD Wissenschaftstage, rund 150 Studen-
ten waren mit einem Vortrag oder einem 
Poster zu einem Thema aus einer der acht 
Doktorandenschulen, aus diversen Berei-
chen der Medizin- und Gesundheitswis-
senschaften vertreten. Die meisten Studen-
ten nutzten off ensichtlich die Gelegenheit, 
sich in authentischem wissenschaftlichen 
aber dennoch vertrauten Umfeld – vor ih-
ren Themenleitern und Mitstudenten – 
zu präsentieren und ihr Können unter Be-
weis zu stellen. Der Wert und das Niveau 
der Veranstaltung wurde durch die her-
vorragenden Vorträge des Herrn Rektor 
Emeritus Péter Sótonyi, der mit dem Preis 
für Exzellente PhD Lehrkraft ausgezeichnet 
wurde, und des Akademikers Gábor Ma-
kara noch gesteigert. Auch an Zuhörern 
mangelte es nicht, denn auf Vorschlag des 
Herrn Professors hin konnte man mit der 
aktiven Teilnahme einen Kreditpunkt er-
werben und wer von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machte, lernte innerhalb von 2 
Tagen soviel wie sonst in einem komplet-
ten Durchschnittsseminar.

Grenzüberschreitend
– Ein sektionsleitender Professor bemerk-
te, dass das Niveau dieser Doktorandenta-
gung weit über dem Niveau vieler heimi-
scher Fachkongresse lag, was man natürlich 
gerne hört. Auch in diesem Jahr nahmen 
Studenten an der Veranstaltung teil, die 
jenseits der Grenze leben: 5 PhD-Studen-
ten aus Târgu Mureş stellten ihre Poster vor 
und hielten Vorträge. Die Universität bot 
ihnen Unterkunft, der Rektor übergab ih-
nen Buchpreise; wir bedanken uns für die 
Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit. Auch 
dies ist ein Projekt, das auf jeden Fall fort-
gesetzt werden sollte – betonte der Präsi-
dent des Doktorenrates zum Abschluss des 
Gesprächs.

Tolnai - Tóth

�  Károly Rácz
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XV. Korányi Frigyes 
Tudományos Fórum

Az egyetem nemrég zajlott akkreditációját végző bizottság 
példaértékűnek nevezte a Korányi Frigyes Szakkollégiumban immár 
huszonöt éve zajló tehetséggondozást – mondta dr. Tulassay Tivadar 
rektor az esemény április 29-i ünnepi megnyitóján. Kiemelte a kollégiumok 
– ahol a lakók szellemi potenciálja összeadódik – kultúrában betöltött 
szerepét is.

1985-ben nagyot álmodtak az alapítók, 
amikor kigondolták és megvalósították a 
szakkollégiumot – kezdte összegző vissza-
tekintését dr. Godó Ferenc, a szakkollégi-
um igazgatója. Szakmailag kiváló, a társa-
dalom problémáira érzékeny, tenni akaró 
és felelősséget is vállalni hajlandó fi atal 
orvosértelmiség képzésének színterét ál-
modták meg a kollégiumban, ahol mind-
emellett önnevelés is folyik. 

Nyitóelőadás
A fórum nyitóelőadásában dr.  Kellermayer 
Miklós, a Biofi zikai és Sugárbiológiai Intézet 
igazgatója, egyetemünk rektorhelyettese 
bemutatta, hogyan lehet lézercsipesz se-
gítségével megfogni egyetlen molekulát.
A Korányi Frigyes Tudományos Fórum más, 
mint a hasonló egyetemi alkalmak. Az elő-
adók baráti hangulatú, családias környe-
zetben szerepelhetnek neves zsűri előtt 
egy színvonalas tudományos konferenci-
án. A regisztrációs csomag átvételétől a díj-
átadásig minden pontosan megszervezett, 
az előadókat helyezi előtérbe. 

A szekciók heterogé-
nek, vagyis több tudo-
mányterület képviselői 
adnak elő egyszerre. Ez 
a zsűrinek sokkal ne-
hezebb feladatot ad, 
de változatosabbá és 
sokszínűbbé is teszi a 
konferenciát. A fóru-
mot, mint minden év-
ben, a szak kollégium 
lakói szervezték, idén 
Hidi László főszerve-
zői munká jával és dr. 
Godó Ferenc igazgató 
irányításával.
Díjazottak névsora a 
15. oldalon, a teljes lis-
ta a 
www.harsfa.sote.hu 
linken tekinthető meg.

Fotó, szöveg: 
Tolnai Kata�  Tortavágás: Tulassay Tivadar és Godó Ferenc �  Hidi László főszervező

KFTF-kollégistaként
Idén ismét kétnapos Korányi Frigyes Tudományos Fórumot (KFTF) szervezett a szakkol-
légium, hogy időhiány miatt ne kelljen senkinek az absztraktját visszautasítani. Nagy 
öröm volt a szervezők számára, hogy a nagyszámú előadások ellenére azok színvonala 
ugyanolyan magas volt, mint tavaly.
Versenyzőként és szekcióvezetőként is azt tapasztaltam, hogy az előadók komoly szak-
mai munkát mutattak fel, és nem hallottam, hogy lett volna valaki, aki ne értett volna 
egyet a bírálatával. Talán ebből adódott, valamint az egész rendezvény baráti, közvet-
lenül jó hangulata garantálta, hogy idén sikeres volt a korábbi években elmaradt esti 
beszélgetés.

Borkóstolás
Az első este a konferencia után borozni vártuk a versenyzőket és a zsűritagokat a kollé-
gium klubhelyiségébe, hogy kötetlenebbül, kellemes környezetben is meg tudjuk be-
szélni a szakmai kérdéseket, vagy csak egyszerűen együtt jól érezzük magunkat. Öt 
bort kóstoltunk egymás után, közben különféle sajtokat, szőlőt, bagettet ehettünk. Na-
gyon sokan késő estig maradtak, nyitott, érdeklődő közösség jött össze.
Úgy gondolom, az ilyen estekre szükség van: kell egy lehetőség a diákoknak, hogy kö-
tetlen körülmények közt beszélgethessenek a fórumról, kutatásaikról, vagy egysze-
rűen csupán ismeretséget köthessenek más kutatókkal. Bízom benne, hogy a KFTF a 
jövőben is hasonló lehetőséget tud nyújtani a hallgatóknak, akik ezzel egyre többen 
élnek majd!

Horváth N. Orsolya
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Szakkollégiumunk története 
és küldetése   
Huszonöt évvel ezelőtt néhányan mertünk 
nagyot álmodni. Azt álmodtuk, hogy sza-
badon létrehozhatunk egy olyan közössé-
get, amelynek tagjai képesek megalkot-
ni magukban a megteremteni kívánt jövő 
képét. Gondoltuk: legkiválóbb képessé-
geinket nyújtjuk, fejlődünk és tanulunk, a 
szokásosnál nagyobb, megalapozottabb 
szakmai ismeretek birtokába jutunk és így 
hozzászólásaink, dolgozataink sok fontos 
későbbi gondolatmenet előfutárát vagy 
kezdetét jelenthetik.
Vállaltuk a szakmailag jól felkészült, sok-
oldalúan művelt, a társadalom, az egész-
ségügy problémáira érzékeny, tenni tudó, 

akaró, és tetteiért felelősséget is vállaló 
 orvos-értelmiség képzését. Olyan szerve-
zetet hoztunk létre, ahol létezik egy általá-
nosan elfogadott jövőkép, és a szakkollé-
gisták legkiválóbb képességeiket nyújtják, 
fejlődnek és tanulnak, méghozzá nem 
azért, mert elvárják tőlük, hanem azért, 
mert maguk szeretnék azt.
Ezen túlmenően a szakkollégiumban az 
egyetemen meg nem valósítható nevelé-
si, önnevelési folyamat megy végbe: olyan 
közéleti kísérleti terep ez, ahol az egyes 
emberek kipróbálhatják s megtalálhatják 
magukat, felmérhetik képességeiket és le-
hetőségeiket, tisztázhatják értékeiket, kö-
rülhatárolhatják vállalni kívánt társadalmi 
szerepüket.
Az első évek nehezen teltek, végigéltük a 
csecsemő és kisgyermekkor, majd serdülő-
kor minden problémáját, gondját, de nem 
adtuk fel. Tudtuk jól, hogy amire vállalkoz-
tunk, arra sem a szűkebb, sem a tágabb 
környezet akkor még nem volt fogékony. 
A tehetséggondozásnak, az elitképzés-
nek ez idő tájt nem voltak hagyományai. 
De jól tudtuk: ahhoz hogy túléljünk, hogy 
szavunkat meghallják, sőt fi gyeljenek ránk, 
biztos alapokon nyugvó, kiemelkedő szak-
mai tudással kell rendelkeznünk.

Kollégiumi tudományos 
napok
Tizenöt évvel ezelőtt ismét álmodtunk. Azt 
álmodtuk, hogy létrehozhatunk egy olyan 
szakmai, tudományos fórumot, amely elő-
adási lehetőséget teremt nemcsak a szak-

kollégistáknak, hanem tudományos diák-
köri tevékenységet folytató társainknak, 
fi atal pályakezdő orvosoknak, PhD hall-
gatóknak. A Fórum egyediségéhez ön-
szerveződő jellegén túl hozzájárul, hogy 
a társegyetemek és az orvostudomány ha-
tárterületeit más felsőoktatási intézmé-
nyekben kutató hallgatóknak, akár a ha-
tárainkon túlról is, lehetőséget biztosít 
tudásuk bemutatására, megmérettetésére, 
és egyben biztosítja a tudományos kapcso-
latteremtés lehetőségeit, baráti kapcsola-
tok kialakulását is.
Az álmunkat valóra váltottuk, hiszen a 
 Korányi Frigyes Tudományos Fórum létjo-
gosultságát és sikerességét az is bizonyítja, 
hogy az idei fórumon hangzott el az 1500. 
előadás.

Egyedülálló
A Korányi Frigyes Szakkollégium a ha-
zai egészségügyi felsőoktatás mai napig 
egyedülálló intézménye , melynek legfőbb 
célja, hogy részt vállal a felelős, független 
magyar értelmiség nevelésében. Huszon-
öt éves fennállása alatt jelentős presztizst 
vívott ki magának, és egykori tagjai kö-
zül számos vezető kutató és egészség-
ügyi szakember került ki. Úgy gondolom, 
hogy a Korányi Frigyes Szakkollégium mint 
a  tehetséggondozás egyik pillére teljesí-
tette, teljesíti feladatát, és megvalósítja 
az  alapítók nagy álmát: szakmailag kiváló, 
tehetséges, cselekvőkész és emberi érté-
kekben is kiemelkedő értelmiséget nevel  
 hazánknak. Dr. Godó Ferenc, 

a kollégium igazgatója

Díjazottak

KFTF 2010.   
Alapkutatás I.

I. díj:  Maros Máté Előd, Kelemen  Zoltán
II. díj: Spiró Zoltán

Alapkutatás II.

I. díj: Heczeg Kata
II. díj: Tóth József
II. díj: Barkai László

Operatív I.

I. díj:  Fülöp András, Turóczi Zsolt, 
Garbaisz Dávid

II. díj: Burkus Máté, Nagy Máté

Alapkutatás III.

I. díj:  Németh Károly, Jimmy Hu
II. díj: Szabadits Eszter, Szőnyi András

Alapkutatás IV.

I. díj: Marosi Attila
II. díj: Nagy Péter
II. díj:  Szabad Árpád Olivér, Rostás 

 Ildikó

Operatív II.

I. díj: Sándor Gábor László
II. díj: Al-Katib Kamil, Oláh Attila

Konzervatív I.

I. díj: Kádár Béla
II. díj: Hamar Judit, Podolyák Réka

Konzervatív II.

I. díj:  Solymossy Katalin, Végh Eszter 
Mária

II. díj: Balogh Júlia, Varga Zsuzsanna

Konzervatív III.

I. díj: Horváth Orsolya
II. díj: Csekő Anna, Pusztai Linda

A díjazottak teljes listája a 
www.harsfa.sote.hu linken megtekint-
hető.
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Apropos Musik
Botschafter unserer Kultur im Salon

Die Hausherrin des Abends könnte ich auch als Dichterin der Diplomatie 
bezeichnen, denn dieser Ausdruck für Kulturbotschafter stammt 
von Katalin Bogyay selbst. Auch sie ist als solche tätig, als Leiterin 
der ständigen Vertretung der Republik Ungarn bei der UNESCO, als 
außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin und hatte zum 
Abendprogramm im Semmelweis Salon am 25. März den Klaviervirtuosen 
und Ungarischen Kulturbotschafter, Tamás Vásáry eingeladen.

Der Künstler zog das Publikum nicht nur 
mit seinem Klavierspiel in seinen Bann, 
sondern auch mit den spannenden Wen-
dungen seines Lebens. Und nicht nur Klän-
ge der Vergangenheit ertönten im vollbe-
setzten Saal, sondern gleichzeitig das aus 
dem erlebnisreichen Leben der beiden 
Kulturbotschafter geknüpfte Sujet – Inhal-
te, die zwar die Erfahrungen der beiden 
darstellten, jedoch gleichzeitig geistige 
Nahrung boten für alle, denen sie vermit-
telt wurden.

Klänge aus der Zaubertruhe
An die Patina des Londoner Atheneaum 
Club fühlte sich Katalin Bogyay im Haupt-
gebäude der Universität und dessen Sem-
melweis Salon erinnert, in dem sich die 
Stimmung im Laufe des Abends mindes-
tens ebenso steigerte wie im Londoner 
Club, als dem dortigen Publikum zum Bei-
spiel ungarische Volksmusik präsentiert 
wurde. Denn die besondere Gabe der un-
garischen Kultur ist es – so die Botschafte-
rin –, dass sie dazu in der Lage ist, Anknüp-

fungspunkte zu jeder beliebigen Kultur der 
Welt zu fi nden. Charakteristisch ist ihre far-
benfrohe Vielfalt, in der sich immer wieder 
neue verborgene, jedoch leicht aufzuzei-
gende Werte entdecken lassen. Als be-
sonderen Wert der ungarischen Kultur be-
zeichnet sie ihre Zweiseitigkeit, mit der sie 
jederzeit in der Lage ist, sich zu erneuern 
und dabei dennoch ihren Wurzeln und Tra-
ditionen treu zu bleiben. Sie sei eine wahre 
Zaubertruhe, die man nur zu öff nen brau-
che, um das Publikum an jedem beliebigen 
Ort der Welt bezaubern zu können. Vor 
dem Hintergrund ihrer mehrere Jahrzehn-
te umfassenden Erfahrungen als Kulturbot-
schafterin ist sie nach wie vor davon über-
zeugt, dass die Kultur den Menschen dabei 
hilft, Missverständnisse zwischen den Völ-
kern zu vermeiden.
Für den schaff enden Künstler gibt es keine 
Alternativen, er ist in seinem Genre uner-
setzbar und was er tut, ist unnachahmbar 
– so Tamás Vásáry, nach dessen Meinung 
die wichtigste Aufgabe des Künstlers da-
rin besteht, den Menschen etwas zu bie-
ten, wodurch sie ihr tatsächliches oder im 

übertragenden Sinne zu verstehendes Lei-
den, ihren Schmerz vergessen. Und all dies 
tut er, indem er aus seinem eigenen Ich he-
raustritt, wobei er Kontakt zum Allmächti-
gen aufnimmt, der ihn bei der Umsetzung 
der Allheit unterstützt. Ein jeder fi nde sei-
ne Aufgabe im Leben dort, wohin er gebo-
ren wurde: die Position an sich lege die Rol-
le fest, die man nicht zurückweisen oder 
nicht annehmen dürfe – antwortete er auf 
die Frage danach, wo sich seiner Auff as-
sung nach der Mittelpunkt befi nde.

Heimgekehrter Weltbürger
Sein Lehrmeister, Zoltán Kodály, erklärte 
dies seinen Schülern mit dem Ratschlag, 
sich stets ein Standbein auf ungarischem 
Boden zu erhalten und mit dem anderen 
Bein in der großen, weiten Welt zu stehen. 
Die großen ungarischen Künstler mussten 
sich nahezu ausnahmslos irgendwann ent-
scheiden, wo sie leben und arbeiten woll-
ten. Tamás Vásáry, kehrte heim nachdem 
er die Welt mit seinem Klavierspiel erobert 
hatte, und ist heute bereits ein Polyhistor: 
neben dem Klavierspielen denkt, philoso-
phiert und schreibt er auch.
Mit einem ungewöhnlich tosendem Beifall 
bedankte sich das Publikum für ein Stück 
aus Kodály`s „Marosszéki Táncok” [Maross-
zeker Tänze] sowie für die Darbietung des 
Bartókwerkes „Este a Székelyeknél“ [Ein 
Abend am Lande], über das wir erfuhren, 
dass es sich dabei im Gegensatz zur all-
gemein verbreiteten Auff assung nicht um 
eine Volksliedbearbeitung sondern um ein 
Originalwerk des Komponisten handelt.
Wie viel dem Publikum an diesem Abend 
geboten wurde, war aus dem als rasender 
Applaus verpackten Dankeschön und der 
spürbaren Wärme des gemeinsamen At-
mens unschwer abzulesen, aber wie sich 
wohl der Virtuose gefühlt habe, fragte ich 
ihn selbst und seine Antwort wunderte 
mich nicht. Die verständige Aufmerksam-
keit hatte der Künstler vor allem beim Er-
klingen der besonders leise und unge-
künstelt vorgetragenen Chopin Mazurka 
wahrgenommen. Wie es der Gastgeber 
des Abends, Rektor Tivadar Tulassay bei 
seiner Eröff nungsansprache ausdrückte: 
Bei dem Salonabend, der zu Mariä Verkün-
digung, zur Feier des Engelsgrußes und 
gleichzeitig zum Geburtstag des Kompo-
nisten Béla Bartók veranstaltet worden 
war, erhielten wir nicht nur eine Kostprobe 
der unendlichen Allheit der Kunst, sondern 
wurden ihrer zugleich teilhaftig.

Tolnai Kata

�  Tamás Vásáry und Katalin Bogyay
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Diáknak lenni itt kevés

Idén negyedik alkalommal rendeztek összejövetelt a Kerpel-Fronius Ödön 
Tehetséggondozó Programban résztvevő hallgatók számára. A 2007-ben 
indult kiválósági program keretében folyó egyetemi tehetséggondozás 
elsődleges célja, hogy a Semmelweis Egyetem kiváló hallgatói számára 
mentorok segítségével egyéni fejlődési utakat teremtsen.

Április 28-án délután a tágas Semmelweis 
Szalonban jöttek össze a programban részt 
vevő hallgatók és mentoraik. Az ablakon 
beáramló napsütés nemcsak kívülről, de 
belülről is átjárta a résztvevőket. Feleme-
lő érzés volt így együtt látni a Semmelweis 
Egyetem legkiválóbb hallgatóit és oktatóit. 
Mert mint ahogy dr. Tulassay Tivadar rek-
tor köszöntőjében utalt rá, a jövő mesterei, 
jelenünk kiváló tanárai ülnek az első sor-
ban, mögöttük pedig az időben őket kö-
vető generáció mesterei, az egyetem most 
még ifj ú tehetségei foglalnak helyet. S bár 
a zseni mindig utat talál magának, mondta, 
nem mindegy, milyen környezetben: ellen-
szélben vagy támogatással.

Tehetségek bemutatkozása
Az összejövetelt dr. Szabó Attila, a prog-
ram titkára nyitotta meg, aki értékvesztett 
világunkban a felerősödött értékmentési 
igényre utalt. Ezt teszi a Kerpel-Fronius Te-
hetséggondozó Program az egyetemen, 
ahol immár 36 mentor segíti a 79 kiváló 
hallgató egyéni fejlődését, s ahová idegen 
nyelven tanuló hallgatókat is várnak. A te-
hetséges diák nemcsak tanulmányaiban 
kiváló, hanem eléri a célját. A mentorok, 
az egyetem legkiválóbb emberei segítik a 
hallgatókat megtalálni a maguk útját, vá-
lasztott pályájukon kívül a társadalomért 
felelősséggel tartozó értelmiségi létben is. 
Ők nyújtanak segítő kezet ellenszélben a 

tehetséges hallgatóknak. S hogy mik a te-
hetség elemei, azt Szabó Attila a követke-
zőkben foglalta össze: kiváló képességek, 
amik kreativitással és motivációval páro-
sulnak.
Ezen a találkozón ezúttal öt hallgató zenei 
produkcióját hallgathattuk meg. Elsőként 
Katona Dávid, az ÁOK elsőéves hallgatója 
Chopint zongorázott, majd Tóth Zsombor 
és Tóth Gergely másodéves ÁOK-hallgató 
testvérpár ült együtt a zongorához Brahms-
 darabot játszani. Nemcsak zenélnek, ha-

nem párbajtőrben is kiválóak.  Orbán Ju-
dit negyedéves ETK-hallgató kiemelkedő 
jazzénektudásával, különleges árnyalatú 
hangjával nyűgözte le a hallgatóságot. Cite-
rán Raizer György ötödéves ÁOK-hallgató 
játszott népzenét. Végül Mészáros Zsolt 
ötödéves ÁOK-hallgató Szkrjabin, Chopin 
valamint Rahmanyinov egy-egy zongora-
részletét játszotta a tőle megszokott virtu-
óz profi zmussal. Játékát hallgatva felötlik 
az óhatatlan kérdés: vajon nem veszít-e na-
gyobbat a zenei világ, mint amekkorát sze-
mélyével az orvosszakma nyer?
A kiváló hallgatókon kívül két másik ifj ú te-
hetség is bemutatkozott Eger környéki vö-
rös- és fehérborkínálatával. Két fi atal kitűnő 
borásztól érzett a nedű: Bolyki  János és a 
St. Andrea pincészetből Lőrincz György 
borai kísérték az estébe nyúló rendez-
vényt. Az est háziasszonya Szluka  Beáta, 

„A tehetséget Isten adja. Nem aján-
dék. Tartozás.”

(Fischer Mária)

�  Tóth testvérek

a Tehetséggondozó Program koordináto-
ra volt.
A zenei produkciókat követően óriási kört 
formálva folytatódott a kötetlen beszélge-
tés, aminek keretében nemcsak a frissen 
felvett hallgatók, hanem a mentorok is be-
mutatkoztak néhány mondatban. Minden-
kinek volt egy kis ideje, hogy elmesélje, ki 
is ő valójában.

Takács Vivien

Fotó: Tolnai Kata
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Élmények nyomában
ERASMUS személyzeti mobilitás-pályázat nyertesei

Az egyetem hét munkatársa a tavaly tavaszi félévben Erasmus pályázati 
támogatással külföldi tanulmányúton vett részt. Munkájukban is 
hasznosítható tapasztalataikról március 4-én számoltak be szűk körben. 
A rendezvényen jelen volt Tulassay Tivadar rektor, Szél Ágoston 
általános rektorhelyettes, Kún Éva marketing és kommunikációs 
igazgató, Sümeghy Gyula igazgató és Márton Emőke, a doktori 
titkárság vezetője is.

Deák András intézményi Erasmus-koor-
dinátor fontosnak, s mind az egyetem, 
mind pedig a programban részt vevő sze-
mélyek számára hasznosnak nevezte a 
beszámoló eseményt. Elmondta, hogy az 
összes rendelkezésre álló helyet megpá-
lyázták és betöltötték az egyetem dolgo-
zói. Idén újra lehetőség nyílik a tanulmány-
utakra pályázni.

Pályázó munkatársak

Bulla Zsófi a (Pályázati és Innovációs Köz-
pont), Charles University in Prague, Prága 
(2009. augusztus 22–29.);
Dr. Eőry Ajándék (Családorvosi Tan-
szék), Research Me thods in Complementary 
and Alternative Medicine (CAM). Szervező: 
Institute for Social Medicine, Epidemiology 
and Health Economics, Charité University 
Medical Center Berlin, Germany/Centre 
for Complementary Medicine Research, 
Department of Internal Medicine II. Hos -

pital Rechts der Isar, Technische Uni-
versität München (2009. szeptember  23–27. 
Potsdam);

Cochlearis implantáltak 
utófarsangja
Régi hagyomány felelevenítése volt a Fül-
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klini-
kán, hogy a cochlearis implantáción átesett 
gyermekek és családjaik számára Szülőklu-
bot szerveztek. Ez a közelmúltban szintén 
számukra megrendezett utófarsangi bált 
követte, amely megszervezésében és le-
bonyolításában nagy segítséget nyújtott a 
Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete 
(MACIE). A cochlearis implantációs munka-
csoport tagjai (Prof. Répássy Gábor egye-
temi tanár, dr. Küstel Marianna egyetemi 
docens, dr. Kiss Zsuzsanna klinikai orvos) 
mellett jelen volt a teljes audiológiai részleg 
orvosi kara (dr. Gáborján Anita egyetemi 
tanársegéd, dr. Noszek László egyetemi ad-
junktus és dr. Prekopp Péter klinikai orvos). 
A programot a klinika igazgatója és egyben 
a cochlearis implantációs munkacsoport ve-
zetője, prof. Répássy Gábor köszöntő szavai 
nyitották meg. Ezt követően játékos gyer-
mekprogramokra, valamint a szülők és orvo-
sok közötti kötetlen beszélgetésre került sor 
– tudtuk meg dr. Gáborján Anita egyetemi 
tanársegédtől.

Családbarát munkahely
Az egyetem Magatartástudományi Intéze-
tének könyvtárában április 29-én sajtótájé-
koztatót tartottak a Népesedési Kerekasztal 
8. munkacsoportjának tevékenységéről. Az 
eseményen részt vett dr. Kopp Mária egye-
temi tanár, a 8. munkacsoport, és dr. Pulay 
Gyula, a 2. munkacsoport koordinátora. A 
tájékoztató témája A közbeszéd alakítása, a 
médiumok, önkormányzatok szerepe a csa-
lád és gyermekvállalás értékének felmutatá-
sában volt.
Kezdeményezték a Családbarát önkormány-
zatok versenyének elindítását. A kerekasztal 
2. munkacsoportja szerint nagyon fontos a 
család és munka összeegyeztetésének elő-
segítése.

�  Elöl: Rab Tímea, hátul: Tamás Anikó, Marosfalvi Anita, Eőry Ajándék, Kenyeres 
Ibolya és Szalai Krisztina

�  Deák András

Kenyeres Ibolya (Marketing és Kommuni-
kációs Igazgatóság), Universitá degli Studi 
di Palermo (2009. szeptember 22. – októ-
ber 3.);
Marosfalvi Anita (Doktori Titkárság), 
Karolinska Institute, Stockholm (2009. szep-
tember 21–24.);
Rab Tímea (Doktori Titkárság), Univer-
sidade do Porto, Porto (2009. október 
 26–30.);
Szalai Krisztina (Pályázati és Innovációs 
Központ), Pierre et Marie Curie Université, 
Párizs (2009. szeptember 11–18.);
Tamás Anikó (Marketing és Kommuniká-
ciós Igazgatóság), Lund University, Lund 
(2009. szeptember 15–29).

Fotó, szöveg: Tolnai
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Koraszülöttekért

Több mint 100 ezer forint gyűlt össze az Egészségtudományi Karon 
márciusban megrendezett jótékonysági esten. Az összeget a II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Koraszülött Intenzív Osztályának 
ajánlották fel.

Színvonalas kulturális programmal várták a 
szervezők mindazokat, akik eljöttek az ok-
tatási intézmény első olyan rendezvényére, 
amelyen minden résztvevőnek egy cél le-
begett a szeme előtt: gyerekeken segíteni.

Lelkes szervező diákok
Az est ötlete Benke Dórától, a kar Hallgatói 
Önkormányzatának kulturális ügyvivőjétől 
ered, aki eredetileg egy jazz-zenével kísért 
borestben gondolkodott.
– Sajnos egy ilyen típusú rendezvényhez 
nem kaptunk volna engedélyt, így jutott 
eszünkbe a jóté-
konysági est meg-
rendezése, ahol a 
jazzt és a pezsgőt 
sem kell mellőzni, 
és teljesen új kezde-
ményezés a kar tör-
ténetében – nyilat-
kozta a főszervező.
A védőnői szakon 
tanuló hallgató egy 
dologban biztos 
volt: az est bevéte-
lét csakis olyan kór-
ház kaphatja, ame-
lyik gyermekeken 
segít.
– Víg András oktatásszervezővel leültünk 
megbeszélni tervünket. Ő javasolta, hogy 
a koraszülött intenzív osztály kapja meg a 
pénzt, mert itt kezelik a legapróbb és leg-
ártatlanabb kicsiket. Így rögtön elfogadtuk 
a javaslatot. Az előkészületekben aktívan 
részt vett  Lengyel Attila, a HÖK elnöke is, 
aki a dékáni engedélyeztetést és a szerző-
déses feladatokat intézte. Az estet plakáto-
kon, szórólapon és a Neptunon keresztül 
hirdették meg, nem csak a Vas utcai intéz-
ményben, hanem más karokon is.

Színvonalas kulturális 
program
A jótékonysági estre március 24-én 17 órá-
tól került sor. A kulturális programot dr. 
Mészáros Judit főigazgató nyitotta meg.
– Örülök, hogy az itt egybegyűltek úgy 
gondolták: nemcsak a pénzbeli támogatás 
a fontos, hanem a személyes jelenlét is; és 
munka után szántak időt arra, hogy részt 
vegyenek a rendezvényen. Külön köszö-

nettel tartozunk a Hallgatói Önkormány-
zatnak az ötletért és a színvonalas megva-
lósításért, és remélem, hogy a következő 
hasonló estre még többen jönnek el, hogy 
egy nemes célt támogassanak – fogalma-
zott a főigazgató.
Dr. Nobilis András, a II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika Koraszülött Inten-
zív Osztályának főorvosa rövid beszédé-
ben elmondta: ma már jó esélye van egy 
koraszülöttnek arra, hogy ledolgozza kez-
deti hátrányát, és ugyanolyan kiváló ered-
ményeket érjen el az életben, mint nor-
mális súllyal született társai. Dr. Nobilis 

Mag Dorina, Vincze Péter, Jakab Ádám, 
Csobaji Gáspár, Pfeiff er Ákos, valamint a 
Semmelweis Egyetem Medikus Zenekará-
nak Vonóskara.

Hagyományteremtés a cél
A felhívás nyomán kilencvenen segítettek, 
a hallgatók és a tanárok adományaiból ösz-
szesen 109 500 forint gyűlt össze, ami jóval 
felülmúlta a szervezők várakozásait. A kora-
szülött intenzív osztály egy pulzoximétert 
szeretne vásárolni az összegből. Noha ez a 
pénz még nem elegendő egy ilyen beren-
dezés beszerzésére, nagymértékben hoz-
zásegíti az osztályt ahhoz, hogy erre minél 
előbb sor kerülhessen. A szervezők hagyo-
mányt szeretnének teremteni a rendez-
vényből, és évente legalább egy alkalom-
mal hasonló estet szervezni.

Pap Melinda
Fotó: Gyurics Krisztián

�  Semmelweis Egyetem Medikus Kamarazenekar

�  Vincze Péter

Pannon Hoki
Április 10-én szombaton 18 órától a Pan-
non Hoki Gálán a Magyarország-Auszt-
ria mérkőzésen, illetve április 11-én vasár-
nap 16.30-tól a Magyarország-Norvégia 
meccs alkalmával a nézők az első magyar 
gólnál dobhatták be a plüssmackókat. 
Több ezer játékfi gura gyűlt össze. 4451 db 
plüssállatot és még sok más játékot adtak 
át a magyar jégkorong-válogatott játé-
kosai a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
betegeinek, Böjte Csaba dévai alapítvá-
nyának és a balassagyarmati Reménysu-
gár Gyermekotthon kis lakóinak.

András megköszönte az estét és a támo-
gatást, amelyre a jelenlegi megszorítások 
miatt különösen nagy szükség van. A két-
órás program alatt híres és még kevéssé is-
mert tehetségek szórakoztatták a közön-
séget, akik valamennyien ingyen vállalták 
a szereplést. A fellépők között volt Magyar 
Attila, Vadász Alexa, Ladiszlai Réka, 
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A mozgás apoteózisa

Ez alkalommal a téma legilletékesebbjei látták vendégül a Semmelweis 
Egyetem professzorait a Semmelweis Szalonban, hogy a fi gyelmet a 
mozgásra, az egyik legfontosabb életszükségletünkre irányítsák. Az indító 
gondolat: „Exercise is the best medicine”. A két házigazda: dr. Tóth Miklós 
rektorhelyettes, a Testnevelési és Sporttudományi Kar professzora, és 
dr. Merkely Béla professzor, a Kardiológiai Központ igazgatója. 
Meghívott vendégeik pedig Bán Teodóra balettművész és Vári Attila 
vízilabdázó olimpikon.

Tóth Miklós, a nemrég elhunyt Frenkl 
 Róbert professzor utóda, a Magyar Egye-
temi Sportszövetség, továbbá az OSC el-
nöke, ifj abb korában maga is aktív sportoló 
volt, s ma is szívesen veszi fel a futócipőt. 
A rendezvényen hangsúlyozta a mozgás, 
a testedzés fontosságát minden életsza-
kaszban.

Mozgás: életprogram
Interjúalanya, Bán Teodóra, a klasszikus 
balett nemzetközileg elismert művésze, 
egyúttal két éve a Magyar Ritmikus Gim-
nasztika Szövetség elnöke, kifejtette, hogy 
jóllehet a balett aktív művelése korlátozott 
életkorhoz kötött, az utánpótlás nevelése, 
az RSG szépsége és hasznossága melletti 
kiállás egy élet programja lehet. Amellett 
Bán Teodóra művészeti programok szer-
vezése terén végzett tevékenysége közis-
mert.
A másik házigazdáról, Merkely professzor-
ról kiderült, fi atalabb éveiben lelkes vízi-
labdázó volt és ma is e sportág szerelmese. 
Külön nyomatékot kap, hogy egy kardio-
lógustól hallhatjuk: mindaz a rossz statisz-
tika, amely manapság a magyar fi atalok 
mozgási inaktivitásából következő egész-
ségügyi mutató, a tömegsport megszeret-
tetésével ugrásszerűen megjavítható.

Testi és szellemi edzettség
Nem véletlenül kapott meghívást Vári 
 Attila, kétszeres olimpiai vízilabdabajnok, 
aki jelenleg harmadik diplomája megszer-
zésén fáradozva példát mutat arra, hogy 
a fi zikális és a szellemi teljesítmények egy-
mást karöltve erősítik. Vári Attila, a fényes 
sidney-i olimpiai eredményekre emlékez-
ve, jelenleg elsősorban fi atalok nevelésé-
vel foglalkozik.
A két házigazda nem feledkezett meg ar-
ról, hogy az est időpontja április 11-e, a köl-
tészet napja, ezért – a Szalon kulturális kül-
detésének megfelelően – vendégül hívta a 
Semmelweis Egyetem Kapocs Versmondó 
Körét.

A héttagú együttes a hangulati, érzelmi ele-
mek széles skáláját „És keressük az igazsá-
got…” című előadását, 24 versben szavalva 
és dalolva, nagyszerű koreografálással tár-
ta a lelkes hallgatóság elé. Igazi profi  mun-
ka volt. Megérdemlik, hogy neveik egyen-
ként is e helyen szerepeljenek: Lukács 
Gabriella Anna, Pittner  Rebeka, Molnár 
Emese, Takács Bence,  Komlós György, 
Hajnáczky András és Esze  Tamás.

Dr. Donáth Tibor

�  Tóth Miklós �  Merkely Béla

Two-day summer student conference
August 20–21, 2010, Balatonfüred

Following the successful summer student conferences organized in 2007 and 2009 by 
the Hungarian Medical Association of America (HMAA), we are pleased to announce 
that the third such conference will be held in Balatonfüred in 2010. Medical and PhD 
students, residents, doctors and professors are all welcome. Participants will learn 
about the possibilities of the HMAA including the exchange program. Furthermore, 
they will have the opportunity to build a scientifi c and social network. In addition to 
the multidisciplinary scientifi c lectures, the program includes sport, cultural events, 
and entertainment. Participants will have the chance to fi nd out (through lectures and 
discussions) about the possibility of the Buff alo exchange program for 6th year Hun-
garian medical students and about HAESF, sponsor to the program. They will also be 
able to meet the board members of the HMAA and give a lecture in a medical fi eld of 
their choice, for which they will receive a certifi cate which they can use for any future 
applications. Awards will be distributed for the best (Hungarian and English) lectures. 
The most valuable prize of the conference will go to the best lecturer in English who 
will be granted the opportunity to participate in the 2010 HMAA Annual American 
Meeting in Sarasota, FL, USA and present his/her lecture there.

Registration and abstract forms can be downloaded from www.amosz.extra.hu. 
For further information please visit: www.amosz.extra.hu. 
Application deadline: June 1, 2010.

 Adam Domonkos Tarnoki, MD   David Laszlo Tarnoki, MD
 (tarnoki2@gmail.com),    (tarnoki4@gmail.com)
  Board Member of HMAA, 
  liaison of HMAA in Hungary
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Élet az élet előtt

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika rendezte 
március 19-én az első közép-kelet-európai tudományos szimpóziumot – 
„1st Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-
Invasive Prenatal Diagnosis” címmel –, amely a szabad nukleinsavak nem-
invazív praenatális diagnosztikában történő alkalmazásáról szólt. A hazai 
előadók mellett számos neves külföldi kutató is beszámolt a legújabb 
eredményekről.

Dr. Karádi István dékán megnyitó szava-
it követően dr. Rigó János professzor kö-
szöntötte a szimpózium meghívott előadó-
it és résztvevőit. Bevezetőjében elmondta, 
hogy a szabad nukleinsavak kutatásában 
elért legújabb eredmények alapján várha-
tó, hogy e módszereket egyre szélesebb 
körben bevezetik a mindennapi szülészeti 
diagnosztikában. A szimpózium célja rész-
ben az eddigi tudományos eredmények, 
tapasztalatok cseréje, részben a nemzetkö-
zi munkakapcsolatok, együttműködések 
kiépítésének megszervezése volt.
Sinuhe Hahn professzor (Svájc) és dr. Nagy 
Bálint tudományos főmunkatárs (Magyar-
ország) elnökletével kezdődtek meg az 
előadások. Elsőként Avent D. Neil profesz-
szor (Egyesült Királyság) beszámolójában 
hallhattunk a nem-invazív praenatális di-
agnosztikában kutatott új biomarkerekről. 
Peter Sedlmayr professzor (Ausztria) az 
anyai vérkeringésbe terhesség alatt be-
került magzati sejtek új szeparációs lehe-
tőségeiről, Andres Metspalu professzor 
(Észtország) a multiplex-PCR-alapú vizsgá-
latokról beszélt. Lyn Chitty professzor asz-
szony (Egyesült Királyság) arról számolt be, 
hogy országukban 2003 óta ajánlják fel a 

várandós nőknek a perifériás 
vérben lévő szabad magzati 
DNS-re alapozott nem-meg-
határozás lehetőségét.

Legújabb kutatások 
magzatokról, 
anyákról
Peter Celec professzor (Szlo-
vákia) többek között arról a 
hipotézisről beszélt, hogy a 
praeeclampsia kórélettaná-
ban szerepet játszhatnak-e 
az anyai vérkeringésbe ke-
rült szabad nukleinsavak. Ewa 
Brojer professzor asszony 
(Lengyelország) beszámoló-
jából hallhattuk, hogy RhD-
negatív anyák terhessége so-
rán sikeres lehet a magzati 
RhD-státusz meghatározása 
a várandós nő vérében levő 
magzati szabad DNS segítsé-
gével. Dr. Jasenka Wagner 
(Horvátország) is ismertette 
legújabb kutatási eredményeit 

az anyai vérből történő magzati nem-meg-
határozások biztonságos módszereiről. 
Dr. Lázár Levente tanársegéd (Magyaror-
szág) előadása arról szólt, hogyan használ-
hatók fel a szabad magzati nukleinsavak 
egyéb szülészeti célokra: hogyan emelke-
dik meg a szintjük praeeclampsiában, mé-
hen kívüli terhességben, emelkedett érté-
kük hogyan lehet diagnosztikus segítség. 
Dr. Nagy Gyula Richárd tanársegéd (Ma-
gyarország) a poligénes betegségek ge-
netikai hátterének feltérképezése során a 
nagy teljesítményű biochip-technológia 
segítségéről adott tájékoztatást. Napjaink-
ban már adott a lehetőség a rutin meny-
nyiségben levett magzatvízmintából teljes 
genomanalízis végzésére génexpressziós 
mintázatot vizsgáló oligonukleotid-lapka 
segítségével.
A szimpóziumra 19 országból több mint 
100 résztvevő érkezett. Az anyai vérkerin-
gésbe kerülő szabad magzati nukleinsavak 
és magzati sejtek diagnosztikus célra tör-
ténő felhasználásáról mint a nem-invazív 
magzati diagnosztika módszereiről, vala-
mint az ehhez kapcsolódó legújabb mole-
kuláris biológiai technikákról szóló tartal-
mas előadások után a helyszínen fogadás, 
másnap este pedig dunai hajókirándulás 
tette emlékezetessé a rendezvényt. A jö-
vőben tervezik a szimpózium rendszeres 
megrendezését a térség országaiban.

� A szimpózium szervezői és előadói balról jobbra az első sorban: Nagy  Gyula 
Richárd, Jasenka Wagner (Horvátország), Peter Sedlmayr (Ausztria), Nagy  Bálint, 
Sinuhe Hahn (Svájc), Avent D. Neil (Egyesült Királyság), Lyn Chitty (Egyesült 
 Királyság), hátsó sorban: Lázár Levente, Rigó János, Peter Celec (Szlovákia), Andres 
Metspalu (Észtország)
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Futott a NET

Mielőtt még azt gondolnák, hogy elhagyta helyét a jó öreg épület, 
sietek elmondani, hogy a FUTaNET néven április 20-án most először 
útjára indított kezdeményezésről van szó: lépcsőhódítók versenyeznek 
magukkal, lépcsőkkel és persze az idővel. Négy, egyenként ötfős csapatba 
szerveződve indultak, és ki hinné, egy bátor hölgyversenyző is rajthoz állt 
az eltések csapatában a nem kevéssé férfi as próbán.

A tizedik emelet környékén az 95 másod-
perces csúcsidő túlszárnyalása helyett so-
kan inkább egy szimpla szárnyra vágytak, 
ami felrepítené őket a 22. emeleti célba, 
amelynek eléréséhez 497 lépcsőfokot, fel-
felé emelkedve 75 métert kellett teljesíte-
ni, megfutni vagy legalább megmászni. Az 
első befutó, Gieszer Bence elsőéves ÁOK-s 
hallgató 1 perc 55 másodperces kiváló idő-
vel érkezett célba, ahol őt is vízzel és al-
mával várták, amit néhány perces lihegést 
követően tudtak csak magukhoz venni a 
lépcsőlovagok.

A verseny 17 órakor, kedves megnyitó ün-
nepséggel indult, ahol dr. Szél  Ágoston 
rektorhelyettes biztató szavait tolmá-
csolta a rendezvény moderátora, dr. Kiss 
 Kálmán, a Testnevelési és Sportközpont 
igazgatója. 
Dr. Kiss Levente, a lépcsőfutás jelenlegi 
csúcstartója és Juhász Irén, az NGÜI gaz-
dasági igazgatója is sok sikert kívánt a kü-
lönleges versenyhez, aminek végeztével 
utóbbiak ketten adták át a díjakat. A kiváló 
szervezést az ÁOK HÖK lelkes csapata vé-
gezte.

Eredmények
A Testnevelési és Sportközpont által fel-
ajánlott vádorkupát a Semmelweis Egye-
tem csapata nyerte el, melyben két német 
hallgató is indult. A második helyezett a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a 
harmadik a Fővárosi Tűzoltó Parancsnok-
ság, míg a negyedik az ELTE csapata lett. A 
meghívott rendőrtiszti és műszaki egyete-
mi hallgatók sajnálhatják távolmaradásu-
kat.

Szponzorok
Köszönet nekik az elvi és anyagi támoga-
tásért. S hogy segítő kedvük ne apadjon 
a jövőben, e helyen fel is soroljuk őket: dr. 
Karádi István ÁOK-dékán, Marketing és 
Kommunikációs Igazgatóság, Stratégiai 
Főigazgatóság, Semmelweis Kiadó és an-
nak igazgatója, dr. Táncos László, aki ki-
adványokat bocsátott rendelkezésre, vala-
mint megtervezte a rendezvény logóját, és 
az sem mellékes, hogy a FUTaNET elneve-
zés is neki köszönhető. További szponzor 
volt a Wellnet Kávézó, a Baráti Kör, a Rek-
tori Hivatal, a HÖK és magánszemélyként 
dr. Blazsek József oktató, aki egyébként a 
Tudás útja félmaraton szervezője.

Fotó, szöveg: Tolnai Kata

�  Egyetemünk győztes csapata: Ghimessy Áron ÁOK II., Gieszer Balázs ÁOK IV., 
 Németh Bence ÁOK I., Schiegnitz Jan ÁOK I. és Elf Florian ÁOK I.

�  Kanyó Ferenc tűzoltó alezredes, mű-
szaki dok tor
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Fehér köpeny nélkül a betegellátásért

Változás történt az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság 
élén. Idén januártól Csetneki Julianna átadta a stafétabotot az egyetem 
új ápolási igazgatójának: Kormos Ágnesnek.

– Tavaly nyáron jutott el hozzám Csetneki 
Julianna tervezett leköszönésének híre, ki-
hívásnak éreztem, hogy a helyébe léphe-
tek. Bátorságot adott ehhez, hogy láttam, 
elvben megfelelek a pályázati kiírásnak. Ti-
zenegy évig dolgoztam az Ortopédiai Kli-
nikán, az utóbbi 4 évben már klinikavezető 
főnővérként. Dr. Szendrői Miklós igazga-
tó professzor úr nem nehezítette meg az 
egyébként sem könnyű döntést a tovább-
lépésről, inkább támogatott. A novemberi 
szenátusi ülés után örömmel értesültem, 
hogy az én pályázatom lett a nyertes – avat 
be kinevezésének hátterébe.

Fokozatos felelősség
Amikor 14 évesen jelentkezett az egészség-
ügyi szakközépiskolába, már biztos volt ab-
ban, hogy egy életre szóló hivatást válasz-
tott magának. Kezdetben – ahogy mesélte 
– a szülésznői pálya szépsége vonzotta, a 
szakképzettség birtokában 4 évig dolgo-
zott az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikán. Később a számára szintén fontos 
és izgalmas aneszteziológia felé vette az 
irányt. Asszisztensként 22 évig végezte ezt 
az alázatra tanító, felelősségteljes munkát. 
Az Ortopédiai Klinikán eltelt időszak alatt 
érezte meg, hogy szüksége van szakmai is-

meretbővítésre sarkalló újabb kihívásokra. 
Előbb diplomás ápoló lett egyetemünk ak-
kori Egészségügyi Főiskolai Karán, majd az 
Egészségügyi Szakmenedzser szakon szer-
zett diplomát.
– Vezető aneszteziológiai szakasszisztens-
ként már belekóstolhattam kicsit az irányí-
tásba, de klinikavezető főnővérként telje-
sedhettem ki igazán. Munkaköri leírásokat, 
ápolási protokollokat készítettünk, beteg-
ellátási feltételeket javító intézkedéseket, 
felújításokat javasoltunk, melyek zöme 
meg is valósult. Nem volt mindig könnyű 
elfogadtatni az újításokat egy ilyen nagy 
létszámú, 80–90 szakdolgozót foglalkoz-
tató klinikán. Időként előfordultak feszült-
ségek, súrlódások, de igyekeztem érvekkel 
meggyőzni a munkatársakat elgondolása-
imról. Ma is jó viszonyban vagyok velük, hi-
szen, már nem közvetlenül ugyan, de vál-
tozatlanul egy célért dolgozunk.

Irodából irányítás
– Új munkakörömben a legnehezebb, 
hogy 30 év után le kellett tennem a fehér 
köpenyt, hogy ezentúl az irodából fogjam 
össze a Klinikai Központban folyó ápolási 
tevékenységet, biztosítsam, felügyeljem a 
szakmai színvonalat – folytatja mondani-

valóját. – Első lépésként megismerkedem a 
klinikákon folyó ápolás helyzetével, főleg a 
szakdolgozók körülményeivel. Különösen 
fontos ez, mert júniustól hatályba lép az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételek-
kel kapcsolatos 48/2009. (XI.29.) miniszteri 
rendelet. Sok feladatot ad a licencvizsgák-
kal összefüggő 15/2010. (IV.) rendelet is, hi-
szen a szükséges képzéseket és vizsgákat, 
a klinikaigazgatók által nyújtott szakmai tá-
mogatással, igazgatóságunk szervezi.
Tervei között említi még az egységes ala-
pokon nyugvó ápolási dokumentáció és az 
ápolási protokollok kidolgozását, ezek sze-
rinte feltétlenül szükségesek a biztonsá-
gos és magas színvonalú betegellátáshoz. 
A hagyományokhoz híven, tovább folytat-
ja a szakdolgozói képzések, továbbképzé-
sek szervezését, amelyhez az anyagi forrást 
– lehetőleg sikeres – pályázatokkal kíván-
ja előteremteni. A klinikákon folyó beteg-
ellátás színvonalának emeléséért nélkü-
lözhetetlennek tartja a munka melletti 
szakképzések folytatását, ezért – az Ápo-
lási Igazgatóság lehetőségeihez mérten – 
szorgalmazza a szakdolgozók továbbtanu-
lását. Nagyon örülünk annak, hogy ehhez 
az egyetem vezetésétől jelentős anyagi tá-
mogatás érkezik.

Ismerős kövek
– Nem könnyű feladatok várnak rám a jö-
vőben, de érzek magamban elég lendüle-
tet és kitartást. Az előttem álló úton, bár is-
merősek a kövek, mégis vannak haladást 
nehezítő ingoványosabb területek. Az elő-
rejutást azonban segítik az igazgatóságon 
dolgozó munkatársaim, és Csetneki Julian-
na sem hagyott magamra, kérésemre bár-
mikor készséggel segít – mondja befejezé-
sül Kormos Ágnes.

Kép, szöveg: T.A.

�  Kormos Ágnes

Egyetemi gyermeknap
A Semmelweis Egyetem május 30-án gye-
reknapot tart a Nagyvárad téri  Elméleti 
Tömbben 10–16 óra között. A számos 
gyermekprogramon kívül az egyetemi 
óvoda is bemutatkozik műsoraival és a 
gyerekek által készített tárgyakkal. Játé-
kos formában egészségügyi szűrések is 
lesznek, és tanácsadás a szülőknek. Sok 
szeretettel várjuk Önöket és 2–10 év kö-
zötti gyermeküket, unokájukat az egye-
tem zártkörű rendezvényére.
Ingyenes tiszteletjegy az 
ngui-ig@net.sote.hu címen igényel-
hető.
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Áprilisi összejövetel

Anatolij Fokanov operaénekes nagyon 
messziről, Szibériából került Magyaror-
szágra húsz éve. Vajon itt találta meg azt az 
otthont, amiről Tamási Áron beszél, s amit 
idézett Tulassay Tivadar házigazda az est 
megnyitásakor? A Semmelweis Szalon áp-
rilis 22-i estjén úgy tűnt, az orosz szárma-
zású magyar operaénekes magyarhonban 
talált otthont és értő közönséget.
Édesapja a legtávolabb-keleti gulág lakója 
volt öt évig, ott alapított családot. Anatolij 
Novoszibirszkben lett énekes, mígnem 

1990-ben egy csoporttal Magyarország-
ra látogatott. Meghallgatást kért az Ope-
rában, és először vendégénekesként lé-
pett fel, majd 1992-től ide is telepedett. E 
döntésének legfőbb oka – mint mondta dr. 
Gellért Andor közgazdász, a művészt be-
mutató barát – a megtalált társ, a művész 
felesége, a volt táncos: Bárkányi  Csilla. 
Fokanov repertoárjában 50 operaszerep 
vár megszólaltatásra, de ma leginkább 
 Verdi-énekesként tartják számon. Katona 
Anikó zongoraművész kísérte.

Az erdélyi Hargita megyei községben 
már hosszú ideje működik művésztelep, 
amelynek 1979 és 2009 közti anyagából 
válogattak a kiállításra. Dr. Sata  Attila, a 
művésztelep vezetője mutatta be az alko-
tóközösség történetét.  Illusztrációképpen 
majdnem ötszáz képet tartalmazó CD-t 
lehetett megvásárolni a megnyitón: a 
Homoródszentmártoni Képtár teljes anya-
gát. A következő bemutatkozó művész 
Rófusz  Ferenc grafi kusművész lesz.

Tolnai Kata

�  Anatolij Fokanov, Katona Anikó, Gellért Andor, Dorothee Janetzke-Wenzel, 
 Németország budapesti nagykövete és a házigazda, Tulassay Tivadar

�  Sata Attila, a Homoródszentmártoni 
Művésztelep vezetője

Csak az a nemzet lehet boldog, kinek léte és egysége nem korláto-
zott. Tán értelmezhető úgy is, hogy kinek hol hazája, otthona, hol az 
akol, amelyből minden nap útra kel nemcsak a test, hanem a gon-
dolat is. Határok, mik éltünket szabályozzák, korlátok, mik határain-
kat adják. De fel lehet-e rúgni az örök törvényt, lebontani az épült 
sövényt? S ha igen, akkor miben és hogyan? Mindegy hogy ma-
gyar, szlovák, gót, görög, bolgár, avar, török, német, horvát vagy 
román, ha nyelve és nyelvén keresztül gondolkodási léte eleven. 
Mert míg forog és alkot, addig nem a múltat adja, hanem a múlt-
nak is teremt, jelent értelmezve, jövőt adva. Magyarnak lenni sors, 
határos ítélet, de a küzdelemben győztes esélyeseként való részvé-
tel is egyben. S győztessé csak akkor válik e nemzet, ha múlt és je-
len tagjai előtt megmarad a tisztelet. Adynak és Babitsnak, Arany-
nak és Petőfi  Petrovicsnak,  Széchenyinek és Batthyánynak, s jut 
hely még  Weöresnek,  Karinthynak, Pilinszkynek, Szent-Györgyinek, 
Neumannak, jut még Balassinak, Sajónak, Tellernek és ki tudja még 
hány ezernek, kikben a haza nem határokon belül termett. Nem le-
kötötten alkottak egészet, hanem a szellem szabadságán alkottak az 
egészségnek. A magyarságnak. Innen és túl is. A fi aiknak. Kulcssze-
rep, hídépítői munka. Hogy minden nép sírját ásva is dobogóra emel-
kedjen, szava legyen a történelemben, mely teremtettként jövőt kö-
szönt, innen és onnan is.

Takács Bence Ervin, fotó: Raizer György
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Határon innen és túl – Gondolatok az Intercultural day kapcsán
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Hírek, események

Az allergiás megbetegedések száma az el-
múlt évtizedekben robbanásszerű emel-
kedést mutat: a gazdaságilag fejlett or-
szágok lakosságának közel egyharmadát 
érinti. Hazai felmérések szerint az allergiás 
prediszpozíció a lakosság közel 40 százalé-
kában kimutatható.
Allergológia a családorvosi gyakorlatban 
címmel bőrgyógyászok és más szakembe-
rek számára április 9–10-én szerveztek to-
vábbképzést, amelyen a megjelentek vál-
tozatos klinikai tünetek bemutatása mellett 
a diagnózis felállításához szükséges alapis-

mereteket és az interdiszciplináris kapcso-
lódásokat ismertették. Üléselnök volt prof. 
dr. Kárpáti Sarolta, a Bőr-, Nemikórtani és 
Bőronkológiai Klinika igazgatója, tanszék-
vezető egyetemi tanár, valamint prof. dr. 
Falus András akadémikus, az egyetem Ge-
netikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézeté-
nek igazgatója. Bevezetőjében dr. Kárpáti 
Sarolta az Allergológiai kórképek immunoló-
giai hátteréről és a gyógyszerallergiáról be-
szélt. Prof. dr. Temesvári Erzsébet (Bőrkli-
nika) Élelmiszerallergia-intolerancia címmel 
tartott előadást.

Rokonszakmák tanácskozása

Az egyetem Mentálhigiéné Intézete, az 
überlingeni Moreno Intézet, a Magyar 
Pszichodráma Egyesület és az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézet Tündérhe-
gyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápi-
ás-rehabilitációs Osztálya márciusban tar-
totta második alkalommal évi négynapos 
továbbképzési és kutatási témában meg-
hirdetett összejövetelét. Dr. Reinhard 
Krüger, az überlingeni Moreno Intézet ki-
képző pszichodráma-pszichoterapeutája 
és magyar részről prof. dr. Tomcsányi Te-
odóra kiképző pszichodráma-pszicho-
terapeuta vezette a mostani fórumot. A 
képzés témája a pszichodráma-technika 
lelkizavar-specifi kus alkalmazása volt 
klinikai és mentálhigiénés, valamint 
lelki gondozói gyakorlatban, egyéni és 
csoportos felállásban. A képzés újdon-
sága, hogy a pszichodramatikus mun-
ka hangsúlyát a csoportos formáról az 
egyéni felé irányítja. Emellett elsőként 
zavarspecifi kus elméleti rendszert állít a 
technikai tudás mellé, aminek a klinikai 
munkában van jelentősége. �  Tomcsányi Teodóra és Reinhard Krüger

Egynapos sebészet
A Multidiszciplináris Egynapos Sebésze-
ti Társaság VI. kongresszusát tartotta ápri-
lis 15–17-e között, amely egyúttal a II. Kö-
zép-Kelet Európai Regionális Továbbképző 
Tanfolyam is volt. A 320 résztvevővel meg-
rendezett, nemzetközi részvételű országos 
kongresszuson a Semmelweis Egyetemről 
mintegy 20–25 fő volt jelen, 7 előadással. 
A prioritások között szerepelt a betegki-
választás, amely a beteg biztonsága ér-
dekében egyre nagyobb hangsúlyt kap. 
Szóba került a fi nanszírozás témája, vala-
mint szervezési kérdések, speciális műtéti 
technikák is, az egynapos sebészeti részle-
gek pedig bemutatták saját tapasztalatai-
kat. Örvendetes, hogy elindult Magyaror-
szágon is az egynapos sebészet terjedése. 
Fontos lenne az egészségügyi vezetés és a 
fi nanszírozó hatékonyabb támogatása: ez-
zel a várólisták csökkenthetők lennének. 
Az esemény akkreditált volt, a részvétellel 
kreditpontokat lehetett szerezni – tudta 
meg lapunk dr. Janecskó Máriától, a Kút-
völgyi Klinikai Tömb klinikai főorvosától.

Pályázati hírlevélből

„Egészségügy 2010” – Tenderkiírások

A pályázatok benyújtási határideje: 
május 20.
További információ: 
http://ec.europa.eu/eahc/health/
tenders.html

Kutatói ösztöndíj Japánban
Jelentkezési határidő: augusztus 31.
Bővebb információ: 
www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Európai Unió 7. keretprogram 
pályázata

A felhívás azonosítója: FP7-ICT-2009-C
Beadási határidő: 2011. május 24.
Bővebb információ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/
index.cfm?fuseaction=UserSite.
CooperationDetailsCallPage&call_
id=189.

További információ: Dr. Pörzse Gábor 
igazgató, Semmelweis Pályázati és In-
novációs Központ Kft., 1094 Budapest, 
Ferenc tér 15. 
Tel.: 459-1500/53820, Fax: 459-1589, 
e-mail: innov@palyazat-sote.hu, 
web: www.palyazat-sote.hu.

A költészet napján
A versek emberemlékezet óta sajátos részei a társadalomnak. Már a negyedik alkalommal 
rendeznek a költészet napján az Iránytű Ifj úsági Irodával és Galkó Balázs színművésszel 
közösen szavalóversenyt az egyetemi dolgozók gyermekei számára, nem kizárva az eset-
legesen jelentkező külsősöket sem.
Ez évben húsz felett volt a vetélkedésre benevezettek száma, akik közül sokan vihet-
tek büszkén haza valamilyen díjat teljesítményükért. A verseny első helyezettje Kovács 
 Kinga, dr. Antony-Móré Piroska (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) lánya volt, aki 
a SOTESZ Különdíját is elnyerte.
A szavalóverseny kitalálója, szervezője, motorja, rendezője, egyik zsűritagja Plézerné 
Tósoki Anikó (SOTESZ Iroda), maga is széles repertoárral rendelkező versmondó művész, 
aki már jónéhányszor kápráztatta el versmondásával a közönségét.

Kondor Endre

Pszichodráma-technika
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Az intézetet létrehozók annakidején tud-
ták, hogy érdemes belefogni az alapítás-
ba, és sikerült megtalálniuk és megtartani-
uk azokat a személyeket, akiknek át tudták 
adni a stafétabotot – mondta Tulassay 
 Tivadar rektor, hozzátéve, hogy eleink tel-
jes élettartama volt annyi idő, mint ahány 
éves a Gyógyszerhatástani Intézet. Az elő-
dök munkája mára beérett, a  Semmelweis 
Egyetem beágyazódott az európai fejlesz-
tésbe és innovációba, s a régió egyik leg-

versenyképesebb egyetemeként tartják 
számon a világban, itthon pedig éppen 
most nyerte el a Kutatóegyetem minősí-
tést – hangzott el az április 20-i ünnepség 
köszöntőjében.
Noszál Béla professzor, a Gyógyszerész-
tudományi Kar dékánja is a többi közt a 
tárgy oktatásának kari történetét ismertet-
te. Mint mondta, a negyvenes években vált 
világossá, hogy gyógyszerhatástant kell ta-
nítani a gyógyszerészhallgatóknak, de csak 
a hetvenes években született meg az önál-
ló tanszék felállításának igénye, amit vé-
gül kis területen, de kiváló felkészültségű 
szakemberekkel alapítottak meg. Kiemel-
te, hogy a Gyógyszerésztudományi Kar, 
és ezen belül a most ünnepelt intézet is, 
egyetemünk számokkal is dokumentált tu-
dományos teljesítményében igen jelentős 
szerepet vállal.
A házigazda, az intézet igazgatója, Bagdy 
György professzor kitért a gyógy szer-

hatástan oktatására, a gyógyszerésztudo-
mányi karokon létrehozott önálló intézetek 
európai történetére. Például 1926-ban Lon-
donban, nálunk Szegeden 1958-ban, Prá-
gában 1969-ben, végül Grazban 1973-ban 
alakult ilyen intézet. S ez volt az az időszak, 
amikor a NET megépülésével egyetemün-

Harmincéves 
a Gyógyszerhatástani Intézet  

�  Előtérban Knoll József és Fürst Zsuzsanna �  Bagdy György

Változások 
a szabadságolásban
Január 1-jétől módosították a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szabadsággal kapcsolatos ren-
delkezéseit, melyet a március 31-én ha-
tályba lépő 2010. évi XXXIX. törvénnyel 
pontosítottak.
A módosítás értelmében január 1-jétől 
megszüntették a vezetői, magasabb ve-
zetői pótszabadságot, a vezetők alap-
szabadságát évi 30 munkanapban, a ma-
gasabb vezetők alapszabadságát évi 35 
munkanapban állapították meg, kivéve a 
25 munkanap oktatói pótszabadságra jo-
gosult oktató-nevelő munkát végző veze-
tőket, magasabb vezetőket (akik továbbra 
is az évi 21 munkanap alapszabadságra és 
a 25 munkanap pótszabadságra jogosul-
tak). A törvénymódosítás az alapszabad-
ság mértékének emelésével a vezetők, 
magasabb vezetők fi zetési fokozat alap-
ján járó pótszabadságát is megszüntette. 
Ezek a módosítások nem érintik az egyéb 
pótszabadságra (pl.: gyermeknevelési, su-
gárártalmi pótszabadság stb.) való jogo-
sultságot.
Megszüntették a tudományos munkakört 
betöltő közalkalmazottak évi 5 munka-
nap kutatói pótszabadságát. Ez a változás 
csak azon munkatársakat érinti, akiknek a 
fi zetési fokozat alapján járó pótszabadsá-
ga évi 5 munkanapnál kevesebb volt, mi-
vel a korábbi szabály értelmében a  fi zetési 
fokozat és a tudományos kutatói pótsza-
badság közül a magasabb mértékű pót-
szabadság járt.

Otoneurológiai kongresszus
A németországi Bad Kissin-
genben április 15–18-a kö-
zött tartották a Nemzet-
közi Neurootológiai és 
Equi libriometriai Társaság 
(NES) – elnöke prof. dr. Clauss 
F. Claussen – évente meg-
rendezett kongresszusát, 
amelyre páros években Bad 
Kissingenben, páratlan évek-
ben a világ egy másik pontján 
kerül sor. A kongresszus té-
maköre a szédülés, fülzúgás, 
érzékszervi működések volt.
A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinikáról dr. Szirmai Ágnes egyetemi docens, dr. Bencsik Beáta egyetemi 
adjunktus és dr. Pálos Györgyi klinikai orvos vett részt, mindhárman előadást is tartottak.
Dr. Szirmai Ágnes Vestibular disorders in childhood and adolescents, Pálos Györgyi – Bencsik 
Beáta – Szirmai Ágnes közösen The assay of the patients in a period of fi ve years at our 
otoneurological department címmel tartottak előadást. Szirmai doktornő a gyermekkori szé-
dülésről számolt be, Pálos doktornő ötéves beteganyagukat elemezte, Bencsik doktornő, 
a nemzetközi munkacsoport tagjaként, Bad Kissingenben végzett kutatásairól számolt be, 
tinnitus témakörben, illetve több előadásnak is társszerzője volt.

kön is megérett a helyzet, s a sikeres elő-
készítést követően Magyar Kálmánt bíz-
ták meg a tanszék vezetésével. Az Intézet 
alapítói voltak: Magyar Kálmán, Hadházy 
Pál,  Török Tamás és Tekes Kornélia ok-
tatók, valamint Oszvald Edit, Knippel 
Ágostonné asszisztensek és Tengerdi 
Pálné gazdasági vezető.
Az ünnepség programjában Magyar pro-
fesszor visszaemlékezését követően Török 
Tamás, majd Szökő Éva és Tekes Kornélia 
professzorok tartottak előadást, utóbbiak 
az intézet graduális és posztgraduális ok-
tatómunkájáról. Ezt követően a legifj abbak 
következtek: Iffi  ú-Sotész Zsuzsa PhD, re-
zidens, Kátai Zita, Laufer Rudolf, Szegi 
Péter PhD-hallgatók, Lazáry Judit PhD, 
rezidens, Tábi Tamás PhD, egyetemi tanár-
segéd és Kalmárné Vas Szilvia rezidens, 
akik egy-egy, az intézetben művelt kutatá-
si témát mutattak be röviden.

Fotó, szöveg: Tolnai Kata

�  Bencsik Beáta, Bencze Gábor (ÁEK), Pálos Györgyi és 
Szirmai Ágnes






