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Oklevélátadó Ünnepség
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karának oklevélátadó ünnepségén 2006. július 7én két turnusban több mint 500 fõ vehette át oklevelét. Az ünnepség a nagy létszámú közönséget
befogadni képes Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnokban került megrendezésre.

Ünnepelni annak a több éves munkának a kézzel
fogható eredményét, amelynek részese volt oktató
hallgató és szülõ egyaránt.

A mai ünnep egyik különlegessége, hogy 4 Dunántúli város egyszerre ünnepel, hiszen most végzett
hallgatóink közel fele nem itt, Pécsett, hanem a réA Kar nevében Dr. Zsigmond Edit adjunktus, a gió megyeszékhelyein mûködõ képzési központok
Zalaegerszegi Képzési Központ igazgatója mon- valamelyikében, Kaposváron, Szombathelyen vagy
Zalaegerszegen tett eleget azoknak a követelmédott beszédet.
nyeknek, amelyek az oklevél megszerzésének feltételei voltak. Engedjék meg, hogy ezúton köszöntsem a képzési központok azon munkatársait is, akik
nincsenek jelen körünkben, de biztos vagyok benne, hogy szívükben velünk ünnepelnek.
Kedves volt hallgatók!

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a hétköznapok rendtartása és feladata. Az ünnep a
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. Ilyenkor
felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
Tisztelt Rektor Úr, Dékán Úr, oktatótársaim!
Kedves volt diákok!
Tisztelt szülõk, hozzátartozók, kedves
vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!
Márai Sándor szavaival hívom ünnepelni Önöket!
Ünnepelni azt, hogy a mai napon a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 10 szakán
743 nappali és levelezõ tagozaton végzett hallgató
veheti át friss diplomáját.

Önök a mai napon annak az egyetemnek a diplomáját vehették át, amelyet Nagy Lajos alapított
1367-ben. A Pécsi Tudományegyetem diplomáját,
amelynek 10 kara közül közel háromezres hallgatói létszámával az egyik legnagyobb az Egészségtudományi Kar.
Engedjék meg, hogy mielõtt búcsút vesznek ettõl a
Kartól, röviden felidézzem annak fejlõdését, történetét, amely mindössze másfél évtizedes múltra
tekint vissza, hiszen a fõiskolai szintû egészségügyi
képzés csupán 15 évvel ezelõtt, a rendszerváltozás idején indult meg Magyarországon. Ez a 15 év
töretlen fejlõdést mutat a Kar életében: oktatási
palettája folyamatosan bõvült, 2000-ben a Pécsi
Tudományegyetem létrejöttekor az Általános Orvostudományi Karral létrehozta az Orvos- és
Egészségtudományi Centrumot, kiépítette az intézeti és tanszéki rendszert, minõsített oktatói gárdát
állított fel. Mindezek a lépések lehetõvé tették a
fejlõdés következõ nagy jelentõségû állomását:
2006. március 1-én Karunk Egészségtudományi
Kar néven egyetemi karrá vált.
Ezzel a Kar számára megnyílt az a lehetõség, hogy
kialakítsa azt a képzési struktúrát, amely az un.
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Bolognai Nyilatkozat szellemében egész Európában egységes feltételrendszert, összemérhetõ tudást biztosít és kölcsönösen elfogadott diplomákat bocsát ki. Ebben a szellemben készült el Magyarország új Felsõoktatási Törvénye is amely
olyan többszintû, lépcsõs képzés kialakítását fogalmazza meg, amely a felsõfokú szakképzésekkel indulva, a fõiskolai képzésnek megfelelõ
bachelor (BSc) képzéseken át, az egyetemi master
(MSc) szint elvégzésén keresztül lehetõvé teszi
egyúttal a doktori fokozat megszerzését is.
Karunk egyetemi karrá válásával hallgatóink elõtt
megnyílt az a lehetõség, hogy mindezen fokozatokat egy intézményen belül szerezzék meg. 2006.
szeptemberétõl 6 alapképzési szak indul 16 szakiránnyal. A bachelor oklevél megszerzése után hallgatóink az általuk választott alapszakra és szakirányra épülõ mesterképzéseken szerezhetnek
egyetemi diplomát, majd beiratkozhatnak a Kar
Doktori Iskolájába, amely 2006. februárjában
szintén megkezdte mûködését.
Kedves Friss Diplomások!
Mesterképzéseinkre, szakirányú továbbképzéseinkre, Doktori Iskolánkba Önöket is visszavárjuk!
A fõiskolai diploma ugyanis nem lehet végállomása az Önök tanulási folyamatának Az itt megszerzett tudásukat folyamatosan frissíteni, bõvíteni kell,
hiszen az egészségtudomány egy rohamosan fejlõdõ tudományterület, és a mai világunk rohanó
tempójában csak az maradhat talpon, aki folyamatosan naprakész tudással rendelkezik, aki mindig képes megújulni és követni a változásokat.
Ebben mi segíteni tudjuk Önöket az új képzési
struktúránkkal.
Mindezeket figyelembe véve talán joggal teszik fel
maguknak a kérdést: mit ér a jelenlegi „régi” rendszerben megszerzett diplomájuk? Határozottan állítom, nem keveset. Mi, oktatók igyekeztünk átadni, majd számon kérni azt a tudást, amelyet szükségesnek tartunk a diploma megszerzéséhez. Ezzel kapcsolatban gondolom ezerszer felvetették,
miért pont azt a tananyagot kell tanulni, miért olyan
terjedelemben és mélységben, miért nem mást,
sokkal fontosabbat, hasznosabbat. Mi meg azt kér-

dezhettük, miért nem akarják megtanulni a szakmát, hol van a szakmai elkötelezettség az érdeklõdés, a lelkesedés. Pedig csupán – jó értelemben –
játszottuk a nekünk kiosztott szerepeket. Önök
élték a hallgatói életüket, mi pedig igyekeztünk tanítani, esetenként nevelni.
Remélem, olyan hallgatói életre tudnak visszaemlékezni, amely életük végéig kellemes életszakaszként kíséri Önöket, s az esetleges negatív élmények, fájó pillanatok talán már ma kitörlõdnek
emlékezetükbõl.
Kedves Végzõs Diákok!
Ma, amikor felszabadult örömmel, talán egy kis
jólesõ fáradtsággal visszatekintenek a diákévekre, Önök is elkészítik a maguk számvetését. Sokan talán örülnek, hogy becsukódik mögöttük a
fõiskola kapuja, mert ez új kapuk megnyílásának
reményét ígéri. Sokak talán csalódottságot éreznek, mert az iskola biztonságát, kiszámíthatóságát
megszakítja ez a nap, holnaptól nincs tantervi kötelezettségük, Önök osztják be az órarendet. Meg
fogják látni, hogy a nehezebb vizsgák emléke is
eltörpül majd egy-egy éles életszituációhoz képest.
Hogy döntsek? Vállaljam-e? Merjem-e? Megérie? Ha valóban komolyan gondolják a választott
hivatásukat, és nem lesznek pályaelhagyók, nehéz
helyzetek sora elé fogja állítani önöket a sorsuk.
Emberekért, ügyekért kell majd lépten-nyomon
konfliktust vállalni, csapatot építeni, jutalmazni és
fegyelmezni, elõre látni folyamatokat, átültetni a
gyakorlatba, a fõiskolán elsajátított ismereteket.
Igen gyorsan ki fog derülni, mi mennyit ér, hol vannak a lehetõségek határai, milyen érdekek mellett
vagy ellenében lehet ma boldogulni, eredményt elérni.
A mai Magyarország egészségügyében nem lesz
könnyû dolguk. Hiszen mit is hallhatnak, olvashatnak errõl a területrõl nap mint nap a médiákban?
Akkut és krónikus problémák, ellentmondásos intézkedések és etikai kérdések, létszámhiány és az
anyagi megbecsülés elégtelensége…… többnyire
csupa negatívum. Új vezetõk, akik átalakulásról,
változásokról beszélnek, reformokat terveznek,
megújulást sürgetnek.
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Bármi is lesz ezeknek a folyamatoknak a vége, a
kezükben tartott diplomákra és az általuk képviselt tudásra mindig is szükség lesz. Bárhogy is alakul a feltételrendszer, a lényeg az, hogy Önök munkájukat kitartással, szorgalommal, a legjobb tudásuk szerint sok-sok szeretettel végezzék, és akkor biztos nem marad el az eredmény sem. Gondolkozzanak minden helyzetben pozitívan, lássák
meg mindennek a jó oldalát.

Azt kívánom Önöknek, hogy találják meg az Önök
számára legjobb utakat! Legyenek nyitottak! Várják a kihívásokat – a viharokat és a tûzvészeket -,
mert lesznek, - nem csodálkozva s végképp nem
meghátrálva, hanem szakmai felkészültséggel, emberi tartással!
Jó egészséget, sikereket, boldogságot kívánok
mindnyájuknak! A viszontlátásra!

Végzõs hallgatóink is búcsúztak a tanári testülettõl, oktatóiktól és természetesen hallgatótárMost, amikor valamennyien Önöket ünnepeljük, saiktól. A végzõsök nevében Pataki Lejla gyógykérem, gondoljanak arra is, hogy ez az eredmény tornász és Csák István dietetikus hallgatóink
nemcsak az önök érdeme, hanem szüleiké, mondtak beszédet.
hozzátartozóiké is, akik hosszú éveken keresztül
támogatták, bíztatták magukat. Köszönjék meg
nekik is, hogy eljutottak a mai napig!
Kedves fiatal kollégák!

Kedves Szülõk és Hozzátartozók!
Együttmûködésükért, segítségükért hadd mondjak én is köszönetet Önöknek valamennyi oktatótársam nevében.
Kedves Ünneplõ Hallgatóság!
Márai Sándor szavaival kezdtem beszédemet,
hadd idézzem õt befejezésképpen is. Az élet ritTisztelt Dékán Úr! Tisztelt Tanári Testület!
musáról a következõket ajánlja figyelmünkbe:
Kedves vendégek! Drága végzõs társaim!
„Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan cserélni munkát és pihenést, koplalást és bõséget, Nagy nap a mai. Magunk után hagyva 4 évet, telisjózanságot és mámort, igen, még gondot és örö- tele élményekkel hagyjuk el fõiskolánkat. Vannak
met is; tudatosan felállni az élet terített aszta- közöttük olyanok, akik életük párját, legjobb bala mellõl, mikor legjobban esik a bõség, tuda- rátnõjét, barátját találta meg fõiskolánk kapuin betosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, lépve. Bárhogyan is alakult, tekintsünk egy kicsit
melyeknek nevelõ erejük van. Nem elbízni vissza a kezdetekre, amikor megérkezve a kollégimagad semmiféle helyzetben. ….. Mindig ala- umba édesanyánk majdnem rosszul lett az infrastkulni s változni, odasimulni és áldozni valamit, rukturális helyzettõl és ezt követõen bármit beadmindig adni, amikor kapsz, mindig továbbad- hattál, Te lettél anya féltett kincse. Hétköznap buli
ni, amit szereztél, így vagy úgy….. Csak nem a kóterban – mérték az asztal alatt – címen nyitotta
„biztonságban” élni. Mindig várni a vihart és meg pályafutását, de persze az otthoni barátokról
a tûzvészt. S ha beköszönt a vihar és a tûzvész, sem feledkezik meg az ember hétvégén hazamennem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugod- ve, és így teltek el gyorsan a hetek szabadon, feltan mondani: „Itt van.” S oltani és védekez- hõtlenül, nem gondolva a közeledõ vizsgaidõszakra. Sokan töltöttünk tantermeiben izzasztó perceni.”
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ket, néha órákat egy vizsga alkalmával, de egy valami mindig megnyugtatott, hogy nemcsak én, de a
drága tanárnõ és tanár úr szintén vért verejtékezett velem a nagyon hálás kettesért. A túlélõk ma
már itt vannak, valaki csodával, valaki méltón kiérdemelve. Megköszönöm oktatóinknak, hogy
idáig eljuttattak minket, dékán úrnak a rengeteg
újbóli vizsgára való lehetõséget. Köszönjük szüleinknek és barátainknak, akik most büszkén tekintenek ránk, hogy mellettünk álltak a nehéz percekben, elviselték a vizsgaidõszakok hisztériáit és
patológiás kitöréseit. Gratulálok mindnyájatoknak!
Kívánok a késõbbiekre jó egészséget, sikerekben,
örömökben gazdag munkát!
Mielõtt befejezném engedjetek meg egy pár jó tanácsot, mint kolléga a kollégának:
Ha a fõnököd nem tudod meggyõzni, zavard
össze. (Harry S. Truman)
A tapasztalatot nem lehet kitalálni, meg kell
szerezni. (Albert Camers)
Ha elsõre sikerül valami hihetetlen, ne mutasd
meglepettséged. (Los Angeles Times)
A gyõzelem sosem végleges. A vereség sosem
végzetes. A lényeg a bátorság. (Winston Churchill)
És egy baráti üzenet: „ Ne arra menj, amerre
az ösvény vezet, menj inkább arra, amerre nincs
út, és vágj egy saját csapást!”
( Ralph Waldo Emerson )

Amikor 4 évvel ezelõtt szeptemberben közösen
tettünk esküt, hogy hivatásunkat elsajátítjuk, még
nem is sejtettem, hogy e napon itt fogok mindannyiunk nevében búcsúzni. Olyan hamar elröppentek
az elmúlt évek, mintha csak most történt volna minden. Valamennyiünk számára meghatározó élmény
volt, ebben biztos vagyok. Az átvirrasztott éjszakák egy-egy komoly vizsga elõtt, majd a megérdemelt közös bulik, mind felejthetetlen élmények
maradnak. Bizony, néha komoly megpróbáltatás
volt egy hajnalig tartó buli után nyitva tartani szemünket a reggeli elõadásokon, gyakorlaton. Sokunk mondta, bár már vége lenne, ne kellene többet tanulni, vizsgázni. Most, hogy nem kell többé
vizsgáznunk, azt hiszem, mégis sokan választanánk
újból a diákéletet, és az ezzel együtt járó kötelezettségeket. Bízom abban, hogy az itt kialakult
barátságok, kapcsolatok egy életre szólnak, továbbra sem szûnnek meg. Ha nem is minden nap,
idõnként találkozunk majd. Szeretnék köszönetet
mondani szüleinknek, kik támogattak minket, és
lehetõvé tették tanulmányainkat, tanárainknak a
tananyag és egyéb ismeretek átadásáért, valamint
a Hallgatói Önkormányzatnak, mert segítettek
problémáink megoldásában és színesebbé tették
a diákéveket. Kívánom mindannyitoknak, hogy
találjátok meg az életben számításaitokat, mind a
munka, mind a magánéletben.
Köszönöm a figyelmet!

Búcsúzunk mindenkitõl, én is búcsúzom hát tõleEmellett Karunk alsóbb évfolyamos hallgatói
tek sorstársak, sziasztok!
közül Honti Levente és Péntek Boglárka búTisztelt Dékán Úr, Tisztelt Tanáraink, Ked- csúztatta a végzõsöket.
ves vendégek, Diáktársaim!
Hagyományainkhoz híven az oklevélátadó ünnepség keretében kitüntetések, elismerések átadására is sor került.
A Dékán Úr “Dékáni dicséretben” részesítette a
kari vezetõk javaslata alapján a Kar következõ
munkatársait:
Kaposvári Képzési Központ
Dr. Bodosi Tamásné fõiskolai docens
Fábián Jánosné adminisztrátor
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Pécsi Képzési Központ
Kriszbacher Ildikó fõiskolai adjunktus
Dézmáné Orbán Annamária tanulmányi csoportvezetõ
Szombathelyi Képzési Központ
Kóczán Katalin tudományos munkatárs
Horváth János ügyviteli alkalmazott
Zalaegerszegi Képzési Központ
Császárné Gombos Gabriella fõiskolai tanársegéd
Boldog Adrienn ügyvivõ szakértõ
Dékáni Hivatal
Budáné Bencze Beáta igazgatási ügyintézõ

A Kari Tanács határozata alapján Karunk “Pro
Facultate Scientiae Sanitatis” címet adományozott:

között idõszakban.
A Kari vezetés munkáját 1996-2001 közötti periódusban a kiválóan ellátott oktatási fõigazgató-helyettesi funkcióban segítette elõ. Széleskörû felkészültsége alapján a Zalaegerszegi Képzési Központban a Gyógytornász, Ápoló és Egészségbiztosítási
Szakokon számos tantárgy oktatását végezte. Igen
jelentõsek voltak a felsõfokú szakképzés területén
végzett szervezõ és oktató munkái. Oktató-nevelõ
munkáját a hallgatóság nagyra értékeli. Karunk
Tanári Testületének elnöki feladatait 1998-2000
között igen eredményesen látta el. A „Pro Faculate
Scientiae Sanitatis” kitüntetéssel a jelenleg is nagy
aktivitással dolgozó, 75 éves születésnapja elõtt álló,
folyamatosan kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
emeritus fõiskolai tanárunk munkáját ismeri el a Kar
és egyben kéri a további eredményes együttmûködést.
Mihalovics Gábor
Mihalovics Gábor a Pécsi Tudományegyetem gazdasági fõigazgató-helyettese, fõmérnök, az egyetemi integrációs folyamatok megindulása óta van
szoros munkakapcsolatban Karunkkal. Együttmûködésünk során meggyõzõdhettünk arról, hogy ismeri és átérzi Karunk fejlesztésének sürgetõ voltát
és fõ célkitûzéseink szükségességét. Egyetemi irányító tevékenysége során kari érdekeinket ezek
alapján képviselte. A teljesség igénye nélkül mindezeket kiválóan jelzi a Képzési Központjaink mûködését biztosító fenntartó, karbantartási és fejújítási folyamatok irányításának módja, Karunk székhelyén a Berek utcai és Vörösmarty utcai
kampuszok átvétele és felújítása, a küszöbön álló
Berek utcai beruházás elõkészítése, a Kaposvári,
Szombathelyi és Zalaegerszegi Képzési Központok kollégiumai felújítási folyamatainak indítása stb.
A most átadandó kitüntetéssel Mihalovics Gábor
Egészségtudományi Karunk fejlõdését elõsegítõ,
körültekintõ és sokirányú munkáját köszöni meg,
egyben kérve, hogy szakismeretével továbbra is
segítse elõ és támogassa munkánkat.

Dr. Mészáros Lajos
Dr. Mészáros Lajos emeritus fõiskolai tanár Karunk munkájába az 1993/94-es tanévben kapcsolódott be. 1994-96 között igazgatóként irányította és fejlesztette a Zalaegerszegi Képzési Központ munkáját. Erre az idõszakra esik az Egészségbiztosítási Szak indításával kapcsolatos elõkészítõ munka lebonyolítása Karunkon, melynek
központi személyisége volt. Kiváló oktatásszervezõ, kurrikulum alakító munkájának eredményeként 1997-ben indult az egészségbiztosítási kép- Emellett a Dékáni Pályamunkák helyezettjei - összezés a Zalaegerszegi és Pécsi Képzési Közpon- sen 19 hallgató - vehették át oklevelüket.
tokban. Az e képzést irányító Diagnosztikai és
Menedzsment Intézet Egészségpolitikai és Egészségbiztosítási Tanszékét vezette az 1998-2001
Humánpolitikai és Marketing Osztály
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Bemutatjuk Karunk munkatársát, aki elsõként szerzett
Doktori (Ph.D) fokozatot az Egészségtudományok
területén Doktori Iskolánkban
Kriszbacher
Ildikó
Pécsett született
1964. szeptember
18-án. Fõiskolai és
egyetemi tanulmányait a Karunkon végezte, jelenleg a PTE Közgazdaságtudományi
Kar MBA Szak
hallgatója.
Ápolói pályafutását 1984-tõl a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar II. sz. Belgyógyászati Klinikáján kezdte ápolóként, majd
EKG-asszisztens, 1998-tól oktatásvezetõ, ambulancia vezetõ diplomás ápoló és intézetvezetõ
fõnõvér-helyettesként dolgozott 2002-ig.
1997-tõl a PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar óraadó oktatójaként, 2001-tõl részmunkaidõben,
majd 2002-tõl márciusától fõállású fõiskolai tanársegédként kezdett dolgozni, majd 2002. õszétõl
intézetigazgató-helyettes és 2003. szeptembertõl
fõiskolai adjunktus a Kar Klinikai és Ápolástudományi Intézetében.
Oktatói, vezetõi feladatai mellett részt vett a Kar
Bologna folyamattal kapcsolatos teendõinek ellátásában, valamint a Doktori Iskola kidolgozásában.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Baranya megye szervezetének elnöke és a Magyar Ápolástudományi Társaság vezetõségi tagja.
Ápolói munkájáért Árpád-házi Szent Erzsébet
Oklevelet kapott 1999-ben, a PTE Általános Orvosi Kartól.
Tudományos munkáját 2003-tól a Prevenciós
módszerek kardiovaszkuláris betegségek területén végzi. Doktori értekezését a „Szezonális és napszaki változások valamint az idõjárás hatása a
miokardiális infarktus incidenciájára” címmel írta,
melyet 2006. május 29-én a Pécsi Akadémiai
Székházban sikeresen megvédett.

Õ az elsõ ápoló, aki a Doktori Iskolánkban és aki
Magyarországon szerezte meg elsõként Ph.D tudományos fokozatát az Egészségtudományok területén.
A 2005-ös évi nemzetközi publikációs teljesítményéért a „Pécsi Tudományegyetem Publikációs
Díja” elismerésben részesült.
Tudományos munkáját leginkább jellemzõ publikációi:
- Kriszbacher I, Koppan M, Bodis J. Aspirin for
stroke prevention taken in the evening? Stroke.
2004; 35(12):2760-1.
- Kriszbacher I, Ajtay Z, Koppan M, Bodis J.
Can the Time of Taking Aspirin Influence the
Frequency of Cardiovascular Events? Am J
Cardiol. 2005 Aug 15;96(4):608-10.
- Bódis J., Koppán M., Garai J., Kriszbacher I.,
Zámbó K.: New aspects of cardiovascular risk
for women after menopause. In: Genazzani AR.,
Schenker PG., Simoncini AT. (Eds).Human
Reproduction. CIC Edizioni Internazionali,
Roma, 2005. pp275-278.
- Kriszbacher I, Koppan M, Bodis J. Would it
be more beneficial to take aspirin in the evening
for prevention of cardiovascular diseases? J
Vasc Surg. 2005 Feb;41(2):375.
- Kriszbacher I, Koppan M, Bodis J.
Inflammation, atherosclerosis, and coronary
artery disease. N Engl J Med. 2005. Jul
28;353(4):429-30 .
- Kriszbacher Ildikó, Ajtay Zénó, Bódis József.
Az Aspirin - szedés idõpontja befolyásolhatjae a vascularis események elõfordulásának gyakoriságát? Praxis 2006. (közlésre elfogadva)
- Kriszbacher I, Boncz I, Takács E, Csoboth I,
Belicza É, Bódis J. A szívinfarktus elõfordulásának szezonalitása Magyarországon. Praxis
2006. ( közlésre elfogadva)
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Külügyi Hírek
A 2006. május 5-i határidõvel meghirdetett, a 2006/2007-es tanévre szóló Erasmus oktatói
mobilitási programra alábbi oktatóink pályáztak sikerrel:
Név

Képzési Központ

Fogadó intézmény

1. Betlehem József

Pécs

2. Bogáné Fatér Zsuzsánna

Zalaegerszeg

3. Császárné Gombos Gabriella

Zalaegerszeg

4. Diffelné Németh Marietta

Szombathely

5. Éliás Zsuzsanna

Szombathely

6. Kriszbacher Ildikó

Pécs

7. Marton József

Pécs

8. Müller Ágnes

Pécs

Instituto Politécnico De Beja
(Portugália)
Lahti University of Applied Sciences
(Finnország)
Lahti University of Applied Sciences
(Finnország)
Helsinki polytechnic Stadia
(Finnország)
Lahti University of Applied Sciences
(Finnország)
Oxford Brookes University
(Egyesült Királyság)
Lund University
(Svédország)
Instituto Politécnico De Beja
(Portugália)

Tartalmas és élménydús kiutazást kívánunk!
Kari Külügyi Bizottság

Oktatói Erasmus beszámoló
latos hetet töltöttem Hollandiában. A célváros
Nijmegen volt, ahol a HAN Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen campussal van egy bilaterális
szerzõdése Egészségtudományi Karunknak, lehetõséget biztosítva a hallgatóknak és az oktatóknak
csereprogramon való részvételre. Dietetikusként és
a Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet oktatójaként a nijmegeni dietetikai tanszék vendégszeretetét élvezhettem.
A nemzetközi kapcsolatokért felelõs holland kollégám (Alie Schreurs) igen színes programot állított
össze számomra, így mindenre jutott idõ: oktatás,
információcsere, kultúra, szabadidõ…
Egy sikeresen elnyert Erasmus oktatói mobilitás A fõiskola 2 éve költözött be egy gyönyörû, hiperkeretében 2006. április 19-26 között egy csodá- modern épületegyüttesbe, ahol minden szakirány
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nak megfelelõ helyet
tudnak biztosítani mind
az elméleti, mind a gyakorlati oktatáshoz. Ebben a tanévben új oktatási programot indítottak HOF (HAN
Education Flexibility)
címmel. A kezdeményezés lényege, hogy folyamatos kapcsolatotot
tartanak a szakok a
munkaerõpiaccal és az
ott felmerülõ igényeknek
megfelelõen képzik az
adott szakterületre
szükséges szakembereket, ha szükséges továbbképzéseket biztosítva a már végzetteknek. Jól mûködõ számítógépes hálózat segítségével kommunikálnak
(blackboard) egymással az oktatók és a diákok.
Lehetõség van arra, hogy a tananyagokat feltöltsék és a hallgatók jelszavas védelem mellett hozzá
juthatnak a szükséges dokumentumokhoz. Ez szintén hozzájárul a „fõiskola rugalmasságához”, hisz
egy gyesen lévõ anyuka is elérheti az anyagokat és
felkészülhet a vizsgára, értekezhet az oktatókkal.
Ebben az intézményben nincs lehetõség a
dietetikusok részére az MSc fokozat megszerzésére, de Hollandiában más oktatóközpontokban
már több éve jól mûködõ angol nyelvû program
áll rendelkezésre a továbbtanulni vágyók számára.
Fontos, hogy a kiutazó tanárok elõadások keretében mutatkozzanak meg a vendégintézményekben. Én egy prezentáció keretében egyetemünket
és annak legdinamikusabban fejlõdõ egyetemi rangot elnyert Egészségtudományi Karát mutattam be,
illetve szemináriumi beszélgetések során a hazai
népegészségügyi programunkról beszélgettünk és
büszkén meséltem Európa Kulturális Fõváros cím
várományosáról, Pécsrõl is kedvet csinálva a diákoknak egy pécsi csereprogramon való részvételhez.

Amszterdamban egy
újonnan átadott onkológiai klinika és az ottani egyetem dietetikus
szakának meglátogatására volt lehetõségem.
Hollandia nem teljes van
Gogh, tulipánok, szélmalom, fapapucs és kerékpár nélkül. Sajnos a
van Gogh múzeumba
nem volt lehetõségem
ellátogatni, de Arnhem
mellet található Hollandia legnagyobb nemzeti
parkja, melyben egy
múzeumot építettek egy
régi módos holland család képzõmûvészeti
gyûjteménye számára.
Az udvaron található
modern szobrok mellett az épület falain belül több
tíz van Gogh képet csodálhattam meg. A tulipánok
sajnos éppen csak bontogatták szirmaikat, hisz ott
még jelentõsen hûvös volt a teljes virágba boruláshoz. Szélmalom van mindenféle: régi, új; étteremnek felújított, lakóháznak átépített; egyedülálló, csokorban gabonátörlõ. Fapapucsot csak
souvenier boltok kirakatában láttam, igaz az ilyen
kis üzletekben vagy minden vidám narancssárga,
vagy tele van fapapuccsal. Kerékpáros túrára a
kollégámmal került sor a hétvégén. Igen vidám volt
a történet, hisz a hollandok világviszonylatban az
egyik legmagasabb nemzet, így a család kerékpár
garnitúrája is a magasságoknak megfelelõen alakult. Némi átszereléseket kieszközölve sikerült
nagyjából alacsonyságomhoz igazítani az egyik
drótszamarat és máris indulhattunk a gátakon, tulipánhagymákat nevelõ melegházak között egy
gyönyörû falusi bringatúrára.
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90 nap Finnország körül…
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karán rengeteg olyan lehetõség van a hallgatók
számára, amellyel szerencsét próbálva elrepülhetnek legalább 3 hónapra külföldre tanulni, részt
venni klinikai gyakorlatokon, az adott ország
kulturális ismereteit tanulmányozni, a kinti
nyelvet ingyen tanulni
bejárva az adott országot.
Aki élt már az Erasmus
nyújtotta lehetõségekkel, az tudja, hogy feledhetetlen élményben
volt része. Így tettem én
is egyik csoporttársammal együtt Vadas Judittal, akivel Finnországot kiszemelve hadat üzentünk:
„Készítsd a meglepi zsákod Télapó, mert megyünk”. Nagy izgalommal vártuk az indulás napját. Mielõtt elindultunk felkészültünk az adott ismeretek lelki feldolgozására, minthogy: hideg lesz,
biztos hogy nem kevés hó vár ránk, a kis szobád
tartalmát felejtsd el, mert a legalapvetõ dolgok is
többet nyomnak a bõröndben, mint 20 kiló, de
egy kis mosollyal akár 16 kilós kézipoggyászt is
ki lehet csikarni a reptéren. Szóval egy hetes
melegruha váltással, pár üveg házi pálesszal megérkeztünk a rokonokhoz, ahol tényleg nagy volt a
hó. Lahti volt a célpont városunk (Pécs testvérvárosa), ahol nagy örömmel fogadtak minket a
másik 108 külföldi hallgató mellett. A szállás kiváló volt, még szauna is volt a kóterban! Amint ráeszméltünk, hogy a –27 fokban a befagyott szempillákat és orrszõröket, ami szó szerint már fájt,
nem lehet máshogy felmelegíteni, mint a kiváló
magyar pálinkával leégetett táplálékcsövünkkel
együtt a szaunába fáradni, és várni a még életet
mutató testrészek átmelegedését. Egy heti napi 4
órás gyaloglás után átlag –25 fokban, inkább a
kerékpárra pattantunk. Kedves olvasóim, aki engem ismer tudja, hogy sok „eszetlen”dologra rá
lehet venni az év bármely évszakában, de a hóban

és jégen való biciklizéstõl még én is hülyének éreztem magam! A legizgalmasabb rész, amikor a friss
hó ráesik a jégre, és nem tudhatod, hogy a kerékpár merre visz. Olyan hideg volt, hogy a kollégiumban, hogy gáztûzhellyel fûtöttünk, amíg át
nem állt a testünk a kinti
viszonyokhoz, szobánk
ablakán a jégvirágok
max délben engedtek ki.
Másfél hónap kemény
gyakorlat és tanulás után
úgy határoztunk, hogy
beutazzuk eme gyönyörû országot. Amint Lapföld közepére értünk autóval, amiben ülésfûtéstõl kezdve minden volt,
befagyott az ablakunk belülrõl! Es ist kemény! De
Télapóhoz érve Rovaniemibe, napsütés és egy káprázatos táj várt minket. Amerre a szem ellát: Fa,
befagyott tó és hó van, még 800 kilométer után is!
A hó teljesen másmilyen, mint itthon. Kipróbáltuk
a rénszarvasszánt, snowmobile-t, kiderült az ügyeletes Télapóról, hogy ismeri a magyar tengert (Balatont) és „kulturális fõvárosunkat” Pécset. Ha már
Lapföldön jártunk, meginvitálva magunkat egy hangulatos étterembe, megkóstoltuk a helyi specialitásokat, mint a: mammit (még az ellengésemnek se
kívánom), rénszarvast többféle elkészítési móddal,
ami nagyon finom volt de a menüvel körbe is értünk!
Nem kell aggódni, mert nem éheztünk! Gulyáson,
rakott krumplin és finom pogácsán élt az egész
kollégium. A magyar étel párját nem találta a kollégiumunkban, ahol volt hongkongi, lengyel, cseh,
szardíniai, olasz, spanyol, német, görög, francia, holland, kanadai hallgatók.
A gyakorlati helyek, a tanórák jók voltak, annyi
mondani valóm volt mindig az órákhoz, hogy megkértek, hogy most hadd ne fûzzek hozzá. A legviccesebb, hogy magyar hallgatóként én mutattam be
a külföldi egyetemekrõl érkezõ igazgatóknak, oktatóknak és hallgatóknak a finn egyetem épületét,
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oktatási és gyakorlati tematikáját, mert a finn hallgatóik nem látták át a szisztéma egyszerûségét
(Könnyû annak, aki olyan országból jött, ahol a
kormány maga is túlbonyolítja a dolgokat!).
A gyakorlati helyeinken meglepõ volt, hogy rendkívül gyorsan alkalmazkodtunk és az összes páciens velünk akart dolgozni. Tanultunk is jó pár új
fizioterápiás technikát, de mi is átadtunk olyan módszereket, amivel egy 18 éve kezelt páciens soha
nem mutatott ilyen nagy elõrehaladást betegsége
által kiváltott patológiás elváltozás legyõzéséhez.
Apáca showval és magyar énekekkel jutalmaztuk
az aktív csoportjainkat Judittal. Sokszor megkérdezték, hogy most színészek vagy gyógytornászok vagyunk. Mi csak erre azt válaszoltuk, hogy
ilyen egy kreatív magyar gyógytornász. Ha nem
készülünk egy órára sem külföldön, akkor is több
gyakorlat van a fejünkben, mint nekik. Büszke
voltam arra a tudásra, amit itthon kaptam kiváló
oktatóimtól, mert párját ritkítja képzésünk! Köszönöm fõiskolám!

Sokat tanultunk, tapasztaltunk, ha lehetne még
egyszer megpályáznék egy ilyen utat. Úgy jöttünk
haza, hogy lepipáltunk mindenkit és mindent! De
egy valami tuti: „Mindenhol jó, de legjobb itthon!”
Köszönöm fõiskolánknak, a Hallgatói Önkormányzat elnökének, akik biztosították az anyagi feltételeinket a kinti tanulmányainkhoz, és oktatóinknak,
akik emailen tartották bennünk a lelket, a kinti
magyar társaimnak, hogy néha gyorsan elhadarhattam magyarul nekik, azt amit más nem érthet
meg, csak az aki ott volt: Juditnak, Péternek és
Gábornak.
Kívánok mindenkinek jó utat, hatalmas élményeket és sok szerencsét, aki részt vesz Erasmus küldetésben!
Üdvözlettel:
Pataki Lejla
Már gyógytornász

A PTE Könyvtári hálózatának használatáról
A PTE Egészségtudományi Kar valamennyi képzési központjában (Kaposvár, Pécs, Szombathely,
Zalaegerszeg) önálló könyvtárat mûködtet, ahol az
adott képzési struktúrának megfelelõ szakirodalommal és szolgáltatásokkal várjuk Önöket.
Az egyes könyvtárakban a Kar hallgatói alanyi
jogon, beiratkozási díj fizetése nélkül lehetnek tagok, függetlenül attól, hogy mely képzési központba
járnak. Az egyetemi integrációt követõen létrejött
Könyvtári Hálózat integrálja a Pécsi Tudományegyetem valamennyi könyvtári egységét, így olyan
szolgáltatási modell mûködtetésére van lehetõsége, mely a legszélesebb kör számára, a legrövidebb idõn belül elérhetõvé tudja tenni a szükséges
szakirodalmat mind a hagyományos, mind az információs és kommunikációs technológia eszközeinek segítségével. A Könyvtári Hálózat valamennyi egysége (Központi Könyvtár, kari könyvtárak) ingyenesen látogatható valamennyi egyetemi polgár számára, s a 2006. év õszi szemeszterétõl a pécsi egységekben felmenõ rendszerben (ebben az évben tehát csak az elsõ évesek) egy olva-

sójeggyel vehetik igénybe a látogatni kívánt könyvtárak szolgáltatásait. A könyvtári tagság nem automatikus, beiratkozás szükséges az olvasójegy érvényesítéséhez vagy meghosszabbításához. Az
egyes könyvtárak eltérõ Könyvtárhasználati szabályzattal rendelkeznek, ezért érdemes a nyitva
tartásról, kölcsönzési lehetõségekrõl és feltételekrõl tájékozódni.
Szintén a könyvtárak együttmûködése teszi lehetõvé, hogy számos szakirodalmi információs rendszer elérését biztosítsuk, melyek között a bibliográfiai információt közlõ rendszerek (pl. Medline,
Scopus) éppúgy megtalálhatók, mint a teljes szöveget kínáló adatbázisok (pl. ScienceDirect,
Academic Search Premier).
Látogassanak el, iratkozzanak be könyvtárainkba, ismerkedjenek meg szolgáltatásainkkal közelebbrõl! Várjuk Önöket!
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A sport éve a PTE-n
- és miért nem mozog az ETK Ismerõs szlogen: 2006. a sport éve a Pécsi Tudományegyetemen. Nem lepõdnék meg, ha valaki e
cikk olvasása után azzal hívna fel, hogy eddig
nem tudott errõl. Magam is szinte véletlenül,
egy folyosó végi plakátról értesültem róla. De
ki olvas manapság faliújságot.
Elgondolkodtató.
Sport. E szó hallatán talán kicsit mindenki az élsportolókra, a sportból,
mint szakmából élõkre
asszociál, pedig igazából nem csak róluk szól.
Mindenkinek megadatott a mozgás, a helyváltoztatás szabadsága, melyet valóban akkor veszünk
észre, hogy mennyire fontos része életünknek, ha
korlátoznak benne. És mennyire meg is nõ a mozgásvágyunk egy vizsgaidõszak alatt. (Ismert gondolat: jaj, csináljuk bármit, csak tanulni, ne kelljen). És amúgy hol van? Jó a kérdés, keressük
meg együtt. Keressük meg, hogy miért kell ráerõszakolni magunkra a mozgást, annak ellenére, hogy
a testünk csodálatosan felépített rendszerének töredékét használjuk csak ki egy átlagos iskolában
ülõs, dolgozós napon. És utána persze halálosan
fáradtak vagyunk…
Keressük meg, hogy miért vagyunk feszültek, miért küzdünk egy kicsit mindennap az elégedetlenséggel, önértékelésünk ingadozásával. Miért, ha
van rá mód, hogy máshogy legyen. Persze a mai
elvárásokkal teli világban, ki olyan mazochista,
hogy még magának csináljon plusz feladatokat.
Valahogy átküzdöm magam - vért izzadva - a tanulmányok során, illetve munkahelyen elém támasztott akadályokon, de ne tovább. Tény, hogy
az egyik legnehezebb dolog a saját magunkban
önkéntesen felállított elvárásoknak megfelelni.
Megmozdulni magunk miatt, nehéz. Futni, kosarazni, vagy akár sétálni 10 percig nehéz, inkább
az állandóan csörgõ mobilvilágból megrendelem,

ami kell. De egyet nem lehet megvenni, az egészséget, azt a fizikai és lelki kellemes érzést, amit egy
akadály leküzdése után
érzünk. Amikor igazán
átérezzük, hogy élünk.
Ha már az egyetemi
sportnál tartunk említsük
meg a TTK Sportcsarnokában 2006. június
10-én megrendezett
Családi Sport és Egészségnapot. A kínálatból:
frissítõ masszázs, ingyenes uszodahasználat,
aerobik, floor ball, kosárlabda, teremfoci, gerinctorna. Emellett Karunk Dékáni Hivatalának szervezésében ingyenes
egészségi állapot felméréssel és tanácsadással várták a részvevõket. A részvétel finoman fogalmazva
a vártnál alacsonyabb volt.
Kereshetnénk az alacsony érdeklõdés okait, miértjeit, találnánk is belõle jó néhányat.
Én egy szóval fejezném ki a lényeget: érdektelenség. Ami a legrosszabb saját magunk egészségével
szemben lévõ érdektelenség. Elszomorodom, mert
egy olyan helyen dolgozom, ahol a legfontosabb
értéknek az egészséget, az egészség védelmét tartják és a visszajelzések alapján azt észlelem, hogy
szinte minden szó és tett ezzel kapcsolatban nem
talál megértõ fülekre.
A Kar minden hallgatójának és munkatársának kötelessége kellene, hogy legyen minden olyan akcióban élen járni, ami zászlajára tûzi az egészség jelszavát. És a szavak ebben az esetben kevesebbet
visznek elõre, mint a cselekedetek.
Azért, hogy mindez ne így legyen, és megmozgassuk az eddig alig használt végtagokat elindítottuk a
FUSS VELÜNK programot. Eltökélt szándékunk,
hogy a 2006/2007-es tanév õszi szemeszterében
az idõjárástól függõen hetente kétszer közös kocogásra hívjuk a Kar hallgatóit és dolgozóit. Emellett õsszel újra indul KARIKATÚRA sorozatunk,
ahol továbbra is várunk minden kedves túrázni vá-
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gyó dolgozót, hallgatót és ismerõseiket. Az idõpontokat és helyszíneket plakáton, szórólapon és
az ETK honlapján folyamatosan megtalálhatjátok.
E cikket magam is újból végigolvasva persze sok
közhelyet és agyonhangoztatott mondatot használtam. De személy szerint úgy érzem, hogy soha
nincs késõn erõt venni magunkon és kissé elmosolyodva visszagondolni azokra az általános és középiskolás évekre, amikor a tornazsákokból ára-

dó kellemetlen szagok kiszellõztetése volt a testnevelés óra egyik fõ célja.
Én utoljára csak egy kérdést tennék fel, miért csak
2006 a sport éve a PTE ETK-n?
Dr. Nagy Gábor
tanársegéd
Ápolástudományi és Sürgõsségi Ellátási Tanszék

I. Nemzetközi Mentõverseny
Már évek óta megrendezése kerül az ETI és az
OMSZ közös szervezésében az a többnapos rendezvény, ahol az ország minden részébõl érkezõ
mentõegységek összemérhetik szakmai tudásukat
és felkészültségüket. Az idei évben a mi Karunk
is részt vett ezen eseményen. Úgy tûnt mi voltunk
az egyedüli olyan külsõs résztvevõk, akik nem az
említett két intézmény valamelyikétõl voltak jelen.
Így is, vagy talán éppen ezért hasznos és tanulságos volt számunkra, hogy a többnapos program
fõ részeként megtartott mentõverseny vendégeként megfigyelhettük a mentési feladatok végrehajtását.
Sajnálatos módon zuhogó esõben reggel 9-re érkeztünk a verseny színhelyére, a Csopaki Ifjúsági
Táborba. Itt tudtuk meg, hogy a szervezõk nem
készültek az esõs idõre, és minden kárhelyet szabadtérre terveztek. Az idõjárás nem azért volt
bosszantó, mert csúszott idõben a program kezdete, hanem mert a zömében külsõ kárhelyeket
rövid idõ alatt át kellett tenni fedett helyre, emiatt
nem voltak annyira élethûek, mint amennyire lehettek volna, illetve amennyire az elmúlt években
voltak.
A versenyen különbözõ mentõszervezetek indulhattak 4 fõs csapatokkal, és ami az idei évben
különlegesség volt, hogy nemcsak hazai, hanem
határon túli csapatok is voltak az indulók közt,
ami a verseny népszerûségét és hasznosságát tovább erõsítette. Ami a mi indulásunkat nehezíthette volna, hogy mint kiderült minden induló csoport saját mentõvel vonult fel, saját felszerelésüket használva.

Elsõ feladat a tájékozódás és a navigáció volt, hiszen a csapatoknak a megadott információk alapján kellett megtalálni a helyszíneket, - a valóságban
is olykor nehézkes módon - Csopakon, Alsóörsön, Balatonfüreden és más környékbeli településeken. A kiépített kárhelyek között volt ismeretlen
vegyi anyaggal szennyezett raktár, kocsma, vízpart,
szerelõakna, lõszerraktár.
A feladatok megfigyelésekor láthattunk igazi „profi” munkát, szemlátomást összeszokott csapatoktól, de emellett voltak kevésbé felkészült és a színlelt szituációkhoz nem szokott indulók is. Hazánk
mentõszolgálataihoz mérten kevés, mindössze 16
csapat vágott neki a küzdelemnek, egyes régiók
alig képviseltetve magukat.
Amiért számunkra hasznos volt „szemlélõként” jelen lenni, az maga a „szituációs játék” mûködése
volt, hiszen hallgatóink is a demonstrációs termi
gyakorlatokon és vizsgákon hasonló módon, szituációba építve kapnak feladatot, amit csapatmunkában kell megoldaniuk.
Természetesen a verseny mellett jutott idõ a résztvevõknek tudományos elõadásokon is részt venni,
illetve az ismerkedésre és kikapcsolódásra is gondoltak a szervezõk.
Mindent összevetve, a szituációs gyakorlat fontosságát mindenki elismerte és alkalmazási területét
szerintem minél jobban szélesíteni kellene, nemcsak
a sürgõsségi vonalon dolgozók hanem a laikusok
körében is.
Marton József
tanársegéd
Ápolástudományi és Sürgõsségi Ellátási Tanszék
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Érdekli-e? Tudja-e?
II. negyedévi forduló válaszai
1. A bába szónak a régi magyar nyelvben több
jelentése volt: öregasszony, javasasszony, baba,
dajka, nagymama, tündér.
A virág elnevezésének alapja ez utóbbi. Az õsi
népmesékben ugyanis az ember számára is ehetõnek bizonyult növényt kalácsként eszik az erdõk tündérei. Lévén a virág a „tündérek kalácsa”
s a tündér neve a mesék születésekor bába, a két
fogalom összeragadt, s létrejött a bábakalács név.
2. Édesapja külvárosi gyógyszerész volt, édesanyja pedig ápolónõ.
3. A bábák fõníciai istennõje Kótarat.
4. Oroszlánok õrizték Istár istennõ trónja alatt,
aki többek közt a szerelem, a termékenység és az
anyaság védõje is volt.
5. Poirot mestert mintázta meg egy belga kisvárosban élt orvosról. Az írónõ az I. világháborúban
önkéntes ápolónõként szolgált, s mint ápolónõ
került kapcsolatba a doktorral. (ápolónõként írta

meg elsõ detektív regényét is)
6. 1887-ben és az azt követõ néhány esztendõben
gépkocsivezetõ nem kéregethetett a mentõknél,
mert kezdetben a, „a mentõõrség” lovaskocsin, ún.
mentõszekéren közlekedett. Igaz az európai mentõegyesületek közül elsõnek a miénket szerelték fel
gépkocsival, de azt 1902-ben . A teljes autó üzemre 1926-ban tértek át.
7. A jelszó kieszelõje Strihó Gyula országgyûlési
gyorsíró, a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület
egyik alapítója és titkára volt. Az eredeti szöveg így
hangzott: „mindannyiunkat érhet baleset”
8. Önkéntes kísérlet alanya volt a munkahelyén: a
havannai Las Animas kórházban folyó sárgaláz keletkezési okait kutató kísérletnek. A második kísérlet az életébe került. 25 éves volt ekkor. Azóta a
betegségek elleni küzdelem egyik hõsi halottjaként
emlékezik rá a világ.

Érdekli-e? – Tudja-e? III.
1. Georges Feydeau-nak melyik komédiájában
szerepel egy Virtuelné nevû bába asszony?
2. Mihail Bulgakov egyik könyve így kezdõdik:
„1622. január 13-án egy bába, aki nevezetes
Louise Bourglais vezetése alatt álló párizsi HotelDieu szülõotthonában tanulta mesterségét, s világra
segítette a derék Poquelin asszony Marie Cressé
elsõ gyermekét, egy férfi nemhez tartozó koraszülött csecsemõt”. Kirõl szól a könyv?

Magyarul „Nyaralni mindenáron” címû darabját hazánkban is bemutatták. Ki õ?
5. A vajdasági Szivác községben évente Szenteleky
Irodalmi díját osztották ki. Ki volt a díjat alapító
orvosíró?
6. Capeknek és Cervantesnek orvos volt az édesapja. Melyik ki és hol mûködött?
7. Ki az a Moszkvában orvos diplomát szerzett Író,
aki „6-os számú kórterem” címmel 1892-ben no3. Gogol melyik mûvében szerepel egy Gibner nevû vellát írt, azzal a mondanivalóval, hogy az egész
járási orvos?
korabeli Oroszország börtön?
4. Eredetileg orvosnak készült, olaszul és franciáDr. Buda József
ul alkotó 18. századi vígjátékíró, egy a Velencei
emeritus
fõiskolai tanár
Köztársaságot szolgáló színházpártoló orvos fia.
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Bemutatkozunk: FONTI- FIVE
A tánc bizonyára sokak
számára jelent kikapcsolódást, szórakozást;
számunkra azonban
sokkal több ennél…
Létezik ugyanis Pécsett
egy tánccsoport, melynek tagjaiként szinte
minden nap próbára indulunk, hogy komoly
munkával fejlesszük tudásunkat, koreográfiákat tanuljunk, és fellépések, versenyek, fesztiválok keretében mindezt másoknak is megmutassuk. Mindeközben pedig kiemelkedõ
eredmények, szakmai
elismerések születtek,
és egy összetartó, azonos célokért küzdõ csapat alakult ki.
Ez a Fonti-Five Tánccsoport, melynek táncosai nagy részben a PTE
ETK hallgatói. Talán ennek köszönhetõ az is, hogy
a Karon egyre népszerûbb csoporthoz egyre többen kívánnak csatlakozni – pl.: a napokban gyógytornász hallgatók jelezték nagyobb számban ilyen
jellegû szándékukat, így a jövõben õk is tagjai lehetnek tervezett, kezdõ csoportunknak. De kik is
vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk?
A Fonti-Five Tánccsoport 2003 szeptemberében
- eredetileg No Name Dance néven –jött létre,
Pécsett. Alapítója Fontányi Gréta, mûvészeti vezetõnk és koreográfusunk is egyben; a PTE TTKn végzett testnevelõként, majd a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán moderntánc- pedagógusként,
ahol jelenleg koreográfusi szakon szerzi harmadik
diplomáját; továbbá Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában, és az Eck Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben tanít.
Tánccsoportunk fõ profilja a modern és a kortárstánc, melynek stílusát art jazz, kontakt tánc, graham

technikákon, valamint
akrobatikán alapulva
alakítottuk ki. Minden
évben 6-8 új koreográfiát készítünk, azonban
az elõzõ évek sikeres
darabjait is felújítjuk,
repertoáron tartjuk, így
immár második éve
egész estét betöltõ mûsorokat adunk, de szívesen teszünk eleget
különbözõ rendezvényekre való meghívásoknak is, melyek egyre több elfoglaltságot, a
különbözõ igények miatt kihívást adnak számunkra. 2007-tõl pedig
most készülõ táncos
elõadásunkat repertoárra tûzi a Komlói Színház.
A csoport tagjai a következõk:
Bobály Viktória
(IV. éves biológia-egészségtan tanár;PTE ETK)
Burkus Bernadett
Erdei Nikolett
Hüse Brigitta
(IV. éves gyógytornász;PTE ETK)
Komáromi Bernadett
Krassói Dominika
Nagy Orsolya
(III. éves egészségtan tanár;PTE ETK)
Paljunite Alina
(II. éves diplomás ápoló;PTE ETK)
Petteny Evelin
Prémusz Viktória
Prim Mónika
Princhaus Bianca
Takács Judit
(III. éves gyógytornász;PTE ETK)

17

2006. október
Az együttes tagjai versenyeken is már sikereket,
szakmai elismerést kivívott,technikailag képzett
táncosok. A nemzetközi versenyeken – 3 Európa,- és 1 Világbajnokságon - 2004 és 2006 között- való sikeres szereplésünk, többek között a
PTE ETK Hallgatói Önkormányzatának segítségével valósult meg az ETK-s hallgatók támogatása által, melyért ezúton is köszönetet mondunk.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Sportbizottsága által „Az év
sportolója”címmel kitûntetett csapat
2005:
Látványtánc Szövetség Csorna
Akrobatikus szóló I. hely
Mûvészi tánc I. hely
Táncpedagógusok Országos Szövetsége
Budapest
Kortárs tánc duó I. hely
Kortárs tánc csoport II. hely
Látványtánc Szövetség Budapest
Akrobatikus szóló I. hely
IIG Hungarian Masters Kapuvár
Mûvészi tánc duó I. hely
Mûvészi tánc csoport II. hely
IIG Európa-bajnokság
Mûvészi tánc duó III. hely
Mûvészi tánc csoport IV. hely
2006:
Táncpedagógusok Országos Szövetsége
Budapest,
Felnõtt fesztivál:
Modern szóló I. hely
Modern csoport II.hely
Kortárs csoport III. hely
Gyerek fesztivál:
Modern csoport: I.hely
Kortárs csoport: II.hely
Helikoni Ünnepségek Keszthely
Moderntánc Arany és Ezüst minõsítés
Apáczai Táncfesztivál Pécs:
Felnõtt kategória:
Modern szóló I. Hely
Modern csoport I.hely
Kortárs szóló I.hely
Kortárs duett I.és II. hely
Kortárs csoport I. hely
Gyerek kategória:
Modern csoport I. és II.hely
IIG Európa-bajnokság
Arobatikus szóló: IV.hely

Fontosabb eredményeink:

2004:
IIG Hungarian Masters Kapuvár
Akrobatikus szóló I. hely
Moderntánc csoport II. hely
Mûvészi tánc csoport I. hely
Helikoni Ünnepségek Keszthely
Moderntánc Arany minõsítés
Moderntánc trió Arany minõsítés
Apáczai Táncfesztivál Pécs
Kortárs tánc csoport I. hely
Moderntánc csoport I. hely
Moderntánc szóló II. hely
IIG Táncsport Európa-bajnokság Landgraaf,
Hollandia
Akrobatikus szóló EB I.hely
Moderntánc csoport EB IV. hely
Showtánc csoport EB IV. hely
IIG Táncsport Világbajnokság Merseburg,
Németország
Akrobatikus szóló VB I. hely

Hüse Brigitta
IV. éves gyógytornász hallgató
és a Fonti- five
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Gólyatábor 2006
Fonyódliget
Idén is megrendezésre
került az oly nagy népszerûségnek örvendõ
közel egy hét, amely
egyrészt felejthetetlen
élményt nyújt, másrészt
sok lehetõséget ad az elsõéveseknek arra, hogy
valamilyen szinten megismerjék az iskolát, Pécsett és legfõképpen
egymást.

kitörõ örömmel fogadott minden kitartó táborlakó.
Vasárnap délelõtt eljött
a búcsú ideje. Véget ért
az a négy- öt nap, amely
véleményem szerint felejthetetlen élményt
nyújtott azoknak, akik
át tudták érezni a tábor
hangulatát.

2006. aug. 23-án reggel 8-tól érkeztek a gólyák a fonyódligeti VI. számú altáborhoz. A bátrabbak már az elsõ pár órában elindultak az ismerkedés olykor rögös útján.
Az esti vetélkedõn már komoly kis csapatok alakultak, akik különbözõ feladatokban mérték össze
erejüket. A zsûriben két sztárvendégnek is örvendhettünk, Bódy Szilvi és Alföldi Zoltán személyében. Azt hiszem abban minden résztvevõ egyetért,
hogy már az elsõ este kimondottan jó hangulatban
telt el, köszönhetõen az esti diszkónak, ami ezután
is minden este megrendezésre került.

Továbbá köszönettel
tartozunk Dr. Vas Bálintnak, mert az idei gólyatábor is igen színvonalasra sikerült; a Kar vezetõinek és tanárainak az
értékes információkért; a sztárvendégeknek, hogy
„emelték az est fényét”, és végül de nem utolsó
sorban a gólyáknak a részvételért, akiknek ezúton
is sok sikert kívánunk az elkövetkezendõ évekhez.

A második napon köszönthettük köreinkben karunk vezetõit, tanárait, akik hasznos információkkal látták el az érdeklõdõket. Ezen az estén lépett
színpadra Maksa Zoltán, aki hozta a már megszokott formáját és fergeteges hangulatot teremtett az
ifjú gólyák körében.
A harmadik napra tervezett bortúra szakadó esõ
miatt sajnálatos módon elmaradt, amit igyekeztünk
kárpótolni és megleptük gólyáinkat „pár” flaskányi minõségi borral és egy kis karaoke show-val.
A szombat reggeli ébresztõ után kezdõdhetett a
sportnap. Itt lehetõség nyílt paint- ball-ra, falmászásra, kosárlabdára, röplabdára stb…. E nap
estéjén került sor Gáspár Laci koncertjére, amit
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Tájékoztató a Kari Tanács ülésérõl
2006. június 14.
Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Javasolta, hogy a kiküldött napirend szerinti 2.
napirendi pontot tárgyalja elsõként a Kari Tanács,
valamint kérte a Tanácstagokat, hogy a napirend
kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.

értelmében várhatóan az Egyetem legtöbb kara is
megszûnteti a nyelvi képzést vagy drasztikusan csökkenti annak mértékét. Ennek ellenére a kari vezetõség továbbra is fontos feladatának tekinti a minõségi nyelvi oktatás biztosítását a hallgatók számára és az e célból létrehozott értékek megõrzését, illetve továbbfejlesztését. Ezen elvekbõl kiinA Kari Tanács a napirendet egyhangúlag elfogad- dulva a nyelvoktatás elõterjesztésben foglaltak szeta.
rinti racionalizálása esetén nyílik lehetõség a nyelvoktatás gazdaságilag vállalható és minõségileg ga2. napirendi pont: Javaslat a Pécsi Tudomány- rantálható szintû folytatására Karunkon. Az elõteregyetem Egészségtudományi Karán folyó jesztéshez módosításaként javasolta, hogy
nyelvi képzés szabályozásáról szóló dékáni kreditponttal záruljanak a szemeszterek.
utasítás elfogadására.
Dr. Takács Magdolna intézetigazgató:
Betlehem József általános és oktatási dékán-he- Hozzászólásában elmondta, hogy komoly egyeztelyettes:
tõ munka elõzte meg a nyelvi kérdés rendezésének
Elmondta, hogy Karunk mindig is kiemelkedõ fon- ügyét. Megfontolásra ajánlotta a II/1.-es pont mótosságú feladatának tartotta a hallgatók megfelelõ dosítását a tekintetben, hogy a hallgató a rendelkenyelvi képzésének biztosítását, melynek érdeké- zésére álló 4 szemeszteres nyelvoktatást bármikor
ben a korábbiakban kialakult a tanszék, illetve az igénybe vehesse a tanulmányai során.
oktatói háttér. A kari költségvetés elmúlt években
történt jelentõs mértékû csökkentésébõl és az Dr. Rébék-Nagy Gábor tanszékvezetõ:
összköltségvetést tovább csökkentõ államilag fi- Elmondta, hogy a dékán-helyettes úr által ismertenanszírozott hallgatói keretszám 30%-os elvoná- tett elõterjesztés ügyében számos egyeztetésre kesából adódóan azonban szükséges a Kar által el- rült sor, melynek során az elõterjesztés elõkészítõi
látott feladatok áttekintése és a szervezeti kere- maximálisan figyelembe vették a tanszék kéréseit,
tek racionalizálása is. Ennek keretében az elmúlt javaslatait. Elmondta továbbá, hogy támogatni tudja
hónapokban a kari vezetõség többek közt átte- dr. Takács Magdolna módosítási javaslatát is.
kintette a nyelvi oktatás kereteit. Megállapítható,
hogy különféle anomáliákból adódóan jelentõs Betlehem József általános és oktatási dékán-helyetmértékû indokolatlan anyagi tehernövekedés érte tes
Karunkat (a korábbiakban meghatározott mérté- Elmondta, hogy azért került meghatározásra, hogy
ken felüli plusz szemeszterekben zajló nyelvi kép- mely félévekben lehet nyelvi oktatást igénybe venzések; az elõírtnál alacsonyabb létszámú csopor- ni, mert a kurrikulumok kötöttsége, illetve a tantártok nagy száma). Ettõl függetlenül is szükséges gyat felvevõ hallgatók nagy száma a kurzusok megazonban a nyelvoktatás racionalizálása a Kar költ- szervezhetõsége miatt ezt indokolja.
ségvetési helyzetét érintõen ismertetett negatív tényezõkbõl adódóan. A nyelvoktatást a vonatko- Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
zó jogszabályok sem teszik kötelezõvé, amibõl Elmondta, hogy a végleges dékáni utasítás megaladódóan számos egyetemen és karon nincs térí- kotásakor mérlegelésre kerül az elhangzott módotésmentes nyelvoktatás és az új egyetemi TVSZ sító javaslat.
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A Kari Tanács a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán folyó nyelvi képzés szabályozásáról szóló dékáni utasításra vonatkozó elõterjesztést nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

mivel véleménye szerint a PROFEX vizsga megszervezését érintõen problémák léphetnek fel felmentése esetén. Hozzátette, hogy Juhász Éva tanszéki csoportvezetõ is támogatná Vadvári Marianna kinevezésének meghosszabbítását.

1. napirendi pont: Személyi ügyek
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karán lejáró oktatói kinevezések meghosszabbításának véleményezése.

Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Elmondta, hogy Pécsett is komoly leépítésekre
kerül sor az óraszám csökkenésébõl adódóan,
azonban ez egyelõre az óraadókat érinti.

Prof. dr. Kovács L. Gábor, dékán:
Elmondta, hogy a vonatkozó kari SzMSz értelmében a lejáró oktatói kinevezéseket érintõen a
Kari Tanácsnak véleményezési joga van, míg a
döntés meghozatala a Kar dékánjának feladata.

Dr. Vas Bálint HÖK elnök:
Kérte, hogy gyakoroljon gesztust a Kari Tanács,
mert véleménye szerint a hallgatóknak kedvezõbb
lenne, ha ismert oktatóknál vizsgázhatnának. Ezért
Vadvári Marianna kinevezésének meghosszabbítását kérte.

Javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira: elnök: dr. Takács Magdolna intézetigazgató; Dr. Nagy Júlia fõiskolai docens, intézetigazgató:
tagok: Zsigmond Edit fõiskolai adjunktus, képzési Hozzászólásában támogatta a kinevezések meghosszabbítását.
igazgató és Kovács Gréta HÖK alelnök.
A Kari Tanács a Szavazatszámláló Bizottság össze- Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
tételére vonatkozó elõterjesztést egyhangúlag el- Elmondta, hogy a kinevezések lejárta elõtt van mód
még egyszer átgondolni a lehetõségeket és hogy a
fogadta.
jelenlegi szavazás véleménynyilvánításnak számít,
Elmondta, hogy 6 kolléga meghosszabbítást a Kar míg a döntést dékáni hatáskörben kell meghozni.
vezetõsége nem támogatja azért, mert nem biztosítható az érintett oktatók óraterhelése valamint Egyed Anna gazdasági vezetõ:
nem vagy csak részlegesen teljesítették a tudomá- Elmondta, hogy Zalaegerszegen megoldásokat
nyos tevékenyégre vonatkozó követelményeket. keresve alaposan körbejárták a kérdést. Amennyiben más személyek meghosszabbítását támogatta
volna a szakmai vezetés, úgy egyes nyelvtanárok
Zsigmond Edit képzési igazgató:
Elmondta, hogy hosszú ideje fennálló probléma a a matematika és a testnevelés oktatásába is bevonyelvtanárok alacsony óraszáma, melynek megol- násra kerülhettek volna.
dására kísérletet tett, amit a szakma azonban nem
tudott támogatni. A leépítés indoklásával nem le- Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
het vitatkozni, a számok magukért beszélnek. Hoz- Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a kari és
zátette, hogy a zalaegerszegi nyelvtanárok közül 3 szakmai vezetés tegyen meg mindent az oktatók
fõ szeretné a PhD képzést elkezdeni, 1 fõ pedig stabilizálásának érdekében, akár úgy is, hogy végzettségüknek megfelelõ területen más jellegû okmár felvételre került.
tatási feladatokkal is megbízza az érintetteket.
Hosszas egyeztetések és elõkészítõ munka elõzte
Dr. Rébék Nagy Gábor tanszékvezetõ:
Elmondta, hogy a munkaviszony megszûntetését meg a személyek leépítésére vonatkozó elõterjeszaz 5 nyelvi oktató közül négy fõ esetében elkerül- tést, mely folyamatban a tanszék és a tanszéki csohetetlennek tartja, azonban Vadvári Marianna ki- portok vezetõi is részt vettek, azonban az egyeznevezésének meghosszabbítását szeretné kérni, tetések során nem sikerült a jelenlegi javaslattól
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eltérõ és gazdaságilag is vállalható alternatívát találni, márpedig a Kar vezetésének – és a megalapozott, felelõs döntést hozni kívánó Kari Tanácsnak is – biztosítania kell a képzési központok gazdasági egyensúlyát. Az ügy háttereként elmondta,
hogy az elmúlt években a nyelvi csoportok többsége esetében lényegesen kevesebb hallgató került oktatásra, mint amilyen létszámot a korábbi
dékáni döntés elõírt. Ennek ellenére is jelentõs,
500 órát meghaladó hiány áll fent évek óta szemeszterenként a nyelvi oktatókat érintõen, tehát
a leépítés már az eddigiekben is indokolt lett volna. Ha figyelembe vesszük, hogy szeptembertõl
lényegesen csökken az oktatásban részt vevõ hallgatók köre és így az óraszám, valamint nem indulhat 15 fõ alatt nyelvi csoport, akkor – amennyiben más tantárgy oktatásába nem vonhatóak be
az érintett oktatók – nem kétséges, hogy óraterhelésük nem biztosítható. Hozzátette, hogy nem
csupán a nyelvi oktatást érintõ kérdésrõl van szó,
inkább ezt a területet érte el utoljára a folyamat,
hiszen az elmúlt másfél évben 20 oktató és 21
oktatássegítõ munkatárs leépítésére került sor
hasonló okokból.

hogy a Természettudományi Karral további egyeztetés szükséges a tantárgyak oktatását érintõen.

Betlehem József általános és oktatási dékán-helyettes:
Elõterjesztésében elmondta, hogy az anyagot a
Zalaegerszegi Képzési Központ állította össze,
mely hiánypótló. A folyamat során nem szükséges
a MAB véleményének kikérése. A 2 éves posztgraduális képzésre vonatkozó elõterjesztést a Tanulmányi Bizottság elfogadta. Elmondta továbbá,

5. napirendi pont: A PTE Egészségtudományi
Karán indítandó Egészségügyi informatikai
asszisztens felsõfokú szakképzés mintatanterve.

A Kari Tanács a PTE Egészségtudományi Karán
Egészségfejlesztõ–wellness terapeuta szakirányú
továbbképzési szak alapításának akkreditációs
anyagára vonatkozó elõterjesztést nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
4. napirendi pont: A PTE Egészségtudományi
Kar Egészségügyi szervezõ alapszak-egészségturizmus szervezõ szakirány indításának
akkreditációs anyaga.
Betlehem József általános és oktatási dékán-helyettes:
Elmondta, hogy a 2005-ben indult egészségügyi
szervezõ alapszak újabb szakiránnyal történõ bõvítésére kerülne sor. Az anyagot a Tanulmányi Bizottság elfogadta, mely esetében a Természettudományi Karral szintén további egyeztetések szükségesek.

Dr. Mészáros Lajos emeritus fõiskolai tanár:
Hozzászólásában elmondta, hogy Zala megye
gyógyturisztikai adottságai miatt nagy szükség van
Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Elmondta, hogy konkrét javaslatot kér az ügyben, szakemberek képzésére, amibõl adódóan kéri az
meghosszabbításra csak abban az esetben kerül- anyag elfogadását.
het sor, ha az oktatók óraterhelése is biztosítható.
Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Dr. Takács Magdolna intézetigazgató, a szavazat- Elmondta, hogy ezen a területen nagy a mozgolószámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás dás, komoly pénzügyi lobbik folynak.
eredményét.
A Kari Tanács a PTE Egészségtudományi Kar
3. napirendi pont: A PTE Egészségtudomá- Egészségügyi szervezõ alapszak-egészségturizmus
nyi Karán Egészségfejlesztõ –wellness tera- szervezõ szakirány indításának akkreditációs anyapeuta szakirányú továbbképzési szak alapí- gára vonatkozó elõterjesztést nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
tásának akkreditációs anyaga.

Betlehem József általános és oktatási dékán-helyettes:
Elmondta, hogy a Kar indíthatja a képzést és kéri a
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mintatanterv elfogadását.
A Kari Tanács a PTE Egészségtudományi Karán
indítandó Egészségügyi informatikai asszisztens
felsõfokú szakképzés mintatantervére vonatkozó
elõterjesztést nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
6. napirendi pont: Egyebek
Javaslat Mihálovics Gábor gazdasági fõigazgató
helyettes, fõmérnök részére nyugdíjba vonulása
alkalmából Pro Facultate kitüntetés adományozására.
Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Elmondta, hogy Fõigazgató-helyettes úr az egyetemi integrációs folyamatok megindulása óta van
szoros munkakapcsolatban Karunkkal. Együttmûködésünk során meggyõzõdhettünk arról, hogy
ismeri és átérzi Karunk fejlesztésének sürgetõ voltát
és fõ célkitûzéseink szükségességét. Egyetemi irányító tevékenysége során kari érdekeinket ezek
alapján képviselte. A teljesség igénye nélkül mindezeket kiválóan jelzi a Képzési Központjaink mûködését biztosító fenntartó, karbantartási és fejújítási folyamatok irányításának módja, Karunk
székhelyén, a Berek utcai és Vörösmarty utcai
kampuszok átvétele és felújítása, a küszöbön álló
Berek utcai beruházás elõkészítése, a Kaposvári,
Szombathelyi és Zalaegerszegi Képzési Központok kollégiumai felújítási folyamatainak indítása stb.
A most átadandó kitüntetéssel Mihalovics Gábor
Egészségtudományi Karunk fejlõdését elõsegítõ,
körültekintõ és sokirányú munkáját köszöni meg,
egyben kérve, hogy szakismeretével továbbra is
segítse elõ és támogassa munkánkat.

tem vonatkozó SzMSz-ének figyelembe vételével
történt, néhány – Karunk jellege miatt indokolt –
módosítással. Lényeges elem, hogy a habilitáció
megszerzésének lehetõsége lehetõleg 5 évvel a PhD
fokozat megszerzése után történjék, illetve az
impact faktor számításának új módja is segíti a folyamatot (absztraktok beszámítása, citáció) azonban a kellõ minõséget is szavatolja.
Dr. Józsa Rita intézetigazgató:
Elmondta, hogy fontos egy szükséges minimumhoz történõ ragaszkodás pl. a PhD és a habilitáció
közötti idõ szabályozásával a minõségi kimenet
biztosítása érdekében.
Dr. Csere Tibor képzési igazgató:
Elmondta, hogy támogatja a szabályzat elfogadását.
Prof. dr. Bódis József tudományos dékán-helyettes:
Elmondta, hogy a szabályzat komoly követelményeket támaszt, így nem nevezhetõ liberálisabbnak az ÁOK szabályzatánál sem. Az SzMSz egyik
támogatható céljának nevezte, hogy megfelelõ teljesítmény esetén a PhD fokozat megszerzése után
akár 3 évvel is lehetõség nyíljon a habilitációra.
Dr. Komáromy László dékáni tanácsadó:
Elmondta, hogy véleménye szerint a szabályzat 6.
oldalán szabályozásra kerül a kérdés.
A Kari Tanács a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Habilitációs Szabályzatára vonatkozó elõterjesztést nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a kitüntetés Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Bejelentette, hogy dr. Takács Magdolna fõiskolai
odaítélését.
docens, intézetigazgató Szombathely Díszpolgára
A PTE Egészségtudományi Kar Habilitációs Sza- elismerésben részesült.
bályzatának tárgyalására vonatkozó elõterjesztés
A Kar nevében gratulált és átadta dr. Takács Magismertetése.
dolna fõiskolai docens valamint dr. Józsa Rita egyeProf. dr. Bódis József tudományos dékán-helyet- temi docens intézetigazgatói kinevezését.
tes:
Elmondta, hogy a szabályzat elkészítése az Egye- Bejelentette, hogy a Pedagógus Nap alkalmából
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Felsõoktatási Emlékplakettet kapott Graf Ferenc Dr. Kelemen János képzési igazgató:
kari gazdasági vezetõ, és Rektori Dicséretben ré- Elmondta, hogy egyetértve Lakner igazgató úrral
nehéznek tartja a Kaposvári Képzési Központ helyszesült dr. Tárnok Ferenc fõiskolai tanár.
zetét is. Sajnálatosnak tartja, hogy a tervezet szeBetlehem József általános és oktatási dékán-he- rint Kaposvár nem jelenik meg az ápoló képzésben, pedig a képzési központ 35 fõ ápolót tudna
lyettes:
Az alapszakok és szakirányaik indítására vonat- fogadni.
kozó anyag kapcsán kérte a Kar döntését. Az elõkészítésnél szempont volt, hogy az egyre csökke- Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
nõ hallgatói létszámból adódóan egy képzés két Elmondta, hogy évek óta gondot okoz a hallgatói
képzési központnál többen ne kerüljön indításra. létszám elosztása, azonban ha 15-20 fõs évfolyamGazdasági és szakmai okokból célszerû az alap- ok indulnak, akkor abból a késõbbiekben komoly
szak elsõ másfél évében a szakiránytól független gazdasági problémák adódhatnak.
közös oktatás megszervezése. Elmondta továbbá, hogy az Ftv. változásából adódóan az egyete- Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
mi SzMSz is változik, illetve a jövõben nem lesz Elmondta, hogy a jelenlegi anyag egy évre szól, mely
döntést dékáni szinten meg kellett hozni, azonban
kari TVSz.
szeptemberig kari fejlesztési anyag elkészítését kérte
a képzési központok vezetõinek bevonásával, ami
Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Elmondta, hogy az új SzMSz kialakításánál alap- hosszú távon fogja rendezni a kérdést. Ebbe a fovetõ mûködési egység az intézet. Az intézeteknek lyamatba egy külsõ cég is bevonásra kerül.
azonban igazodniuk kell a Bologna folyamathoz,
melybõl adódóan van olyan Kar ahol mindössze Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
4 intézet maradt, a többi megszûntetésre került. Elmondta, hogy a Pollack Mihály Mûszaki Kar
Fontosnak tarja, hogy szeptemberben a hallgatók kollégiumának PPP felújítása miatt Karunknak is
egyértelmû struktúrával és lehetõségekkel találkoz- 40-50 férõhelyet át kell engednie.
zanak, ezért – bár a kiadott anyag számos érzékeny pontot tartalmaz – nem tartja elkerülhetõ- Tájékoztatást nyújtott arról, hogy az Egyetem új
nek a tervezett átalakítást. Hangsúlyozta, hogy a SzMSz-e a közeljövõben elfogadásra kerül, melykiadott anyag a következõ egy évre vonatkozik. nek keretében a Szenátus 34 fõre csökken (a karok szenátusi képviselete 2 fõre csökken, a dékán
is választott képviselõként kerül be). A két kar
Dr. Lakner László képzési igazgató:
Kérte, hogy egy éven túlmenõen ne szüneteljen a (ETK, ÁOK) és a Klinikum a tervek szerint létrevédõnõ szak indítása Szombathelyen, továbbá hozza a Koordinációs Központot, mely struktúra
jelezte, hogy a képzési központ szívesen indítana célja egy laza koordináció a szakmai és gazdasági
egy-egy alkalommal orvosdiagnosztikai laborató- autonómia fenntartása mellett. Várhatólag a késõbriumi analitikus képzést a Nyugat-Dunántúli szak- biekben létrejövõ fogászati és gyógyszerészeti kaemberhiány csökkentése érdekében. Sajnálatos- rok is a koordinációs központ részét képezik majd.
nak tartja, hogy a népegészségügyi ellenõr képzés nem kerül indításra a képzési központban an- Elmondta, hogy a kollégiumi PPP program elõkénak ellenére, hogy kidolgozása nagymértékben szítése zajlik Szombathely és Zalaegerszeg esetében, fontos a kollégium és az oktatás szétválasztáSzombathelyhez kötõdik.
sa a Zalaegerszegi Képzési Központban.
Prof. dr. Kovács L. Gábor dékán:
Oláh András
Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy világos loadjunktus
gika mentén (pl. földrajzi helyzet) kerüljenek indídékáni hivatalvezetõ
tásra a képzések.

24

2006. október
Egyetemek és szakok toplistája: Az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem a legnépszerûbb
Tallózó
felsõoktatási intézmény
Farkas Melinda Magyar Nemzet (69/208.
Tömegek a kormány ellen: Pécsett is ezrek szám) 2006. 08. 01 - 18. oldal
gyûltek össze a belvárosban
Új Dunántúli Napló (17/256. szám) 2006. 09. A kommunikáció a legvonzóbb: Úgy látszik, a
19 - 1. oldal
diákokat nem érdekli, melyik szakma kerePécsett is tüntettek a diákok a tandíj bevezetése sett a munkaerõpiacon
ellen.
Farkas Melinda Magyar Nemzet (69/204.
szám) 2006. 07. 28 - 2. oldal
A 48-as Téren kezdõdik a forró Õsz: Utcára Nyilvánossságra hozták a felsõoktatási ponthatávonulnak ma a pécsi egyetemisták, hogy vé- rokat. A kommunikáció és pszichológia szak a
leményt mondjanak a tandíjról - A pedagógu- legvonzóbb.A legtöbb diákot a Pécsi Tudománysok tiltakoznak a fizetés nélküli túlórák és a egyetemre vették fel.
várható elbocsátások miatt
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (17/255. Alacsonyabb felvételi ponthatárok: Többen
szám) 2006. 09. 18 - 2. oldal
kerültek be mûszaki és természettudományos
képzésre
Tanévnyitó a zalaegerszegi képzési központ- Népszabadság (64/175. szám) 2006. 07. 28 ban
3. oldal
Sinkovics Eta Zalai Hírlap (62/204. Több, mint 93 ezren kezhetik meg szeptemberben
szám) 2006. 08. 31 - 3. oldal
felsõfokú tanulmányaikat. A legtöbb új hallgatója
Megtartották a tanévnyitót a PTE Egészségtudo- a Pécsi Tudományegyetemnek lesz.
mányi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában
Leghamarabb az év végén nyithat az új egyeHét félév alatt kell megtanulni: Fogadalmat temi klub
tettek az elsõévesek a megnyitón
Új Dunántúli Napló (17/196. szám) 2006. 07.
Vas Népe (51/202. szám) 2006. 08. 29 - 5. 20 - 2. oldal
oldal
Az egykori Pécsi Egyetemi Klub a Fellnõttképzési
Idéntõl hét féléves lesz a képzés a PTE Egészség- Kar tulajdonába kerülhet a szenátusi döntés érteltudományi Karának Szombathelyi Képzési Köz- mében.
pontjában - hangzott el a tanévnyitón
Izmos eredmény: Tesztelték a túlsúly csökKözös albérletet szeretnek a hallgatók: Pé- kentésére kidolgozott programot
csett nyolcszázzal kevesebb a kollégiumi fé- Sinkovics Eta Zalai Hírlap (62/143.
rõhely, így idén több fiatal keres lakást
szám) 2006. 06. 21 - 1. oldal
Holubár Zita Népszava (200. szám) 2006. A zalaegerszegi egészségügyi fõiskolán áprilisban
08. 26 - 5. oldal
különzbözõ méréseket végeztek a türjei túlsúlyos
gyerekeknél, majd összehasonlították az eredméÚjabb leépítések nélkül csõdbe mehetnek a nyeket.
klinikák, kórházak
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (17/228. Tandíj, jobb elõbb mint késõbb?
szám) 2006. 08. 22 - 1. oldal
Rovó Attila - Szabó Eszter Magyar hírlap 39/
Ferenci József, a PTE gazdasági fõigazgatója nyi- 150 2006. 06. 29. - 5. oldal
latkozik arról, hogy az új rendelkezések miatt a Az elméleti szakemberek szerint jó irány a tandíj,
PTE klinikáit a csõdhelyzet fenyegeti.
de kell hozzá egy erõs szociális ösztöndíjrendszer
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Kalendáriumi
melléklet III.
Július l.
SEMMELWEIS Ignác /1818-l865/ szülész, pesti
egyetemi tanár, „Az anyák megmentõje”, születési
évfordulója. Abban a házban született, melyben ma
az Orvostörténeti Múzeum mûködik. Orvossá Bécsben avatták. Az I. sz. Bécsi Szülészeti Klinikán helyezkedett el. Ebben az intézményben feltûnõen
magas volt a gyermekágyi lázban megbetegedett és
meghalt szülõnõk száma. A II. sz. Szülészeti Klinikán, ahol csak bábákat oktattak jóval alacsonyabb
volt a halálozás. Semmelweis behatóan tanulmányozta a tömeges megbetegedések okát. 1847 tavaszán, amikor egy kollégája boncolás közben megsértette kezét, majd szeptikus tünetek között meghalt, rájött, hogy a fertõzés oka a szennyezett kéz.
Ezt követõen elrendelte a vizsgálatok elõtti kötelezõ klórvizes kézmosást. A bevezetett rendszabály a
halálozás látványos csökkenését eredményezte.
Különbözõ személyes konfliktusok miatt Semmelweis Pestre költözött, ahol a szakma professzora lett.
1860-ban jelentette meg német nyelven a gyermekágyi láz okáról, fogalmáról és megelõzésérõl szóló
nagy monográfiáját
MÉREI F. Tibor /1921-1997/ idegsebész, egyetemi
tanár halálozási évfordulója. A Szegedi Egyetem
Orvosi Karáról jött át Pécsre 1947-ben, az IdegElme Klinikára. Törvényszéki Orvostan, ideggyógyászat, elmegyógyászat és idegsebészet szakorvosa. Hosszabb idõt töltött Németországban, Hollandiában, Angliában és USA-ban. 1971-ben a
POTE egyetemi tanára, 1982/85 között rektor-helyettes. Az 1982-ben megalakult Idegsebészeti Klinika elsõ igazgatójaként számos idegsebészeti eljárás bevezetõje.
VIERODT, K. von /1818-1884/ német fiziológus,
tübingeni egyetemi tanár születési évfordulója.
Sokoldalú kutató: kidolgozta a vérsejtszámlálás
módszerét, a vérnyomás korszerû mérését, meghatározta a véráramlás sebességét, bevezette a spektrofotometriát. Foglalkozott a légzés, a bõrérzékenység valamint a hallás élettanával is.
Július 2.
BENE Ferenc /1775-1858/ belgyógyász, pesti
egyetemi tanár halálozási évfordulója. Városi fõorvos, orvosi és sebészi tanulmányi igazgató, haláláig a magyar orvostársadalom kiemelkedõ egyénisége. A himlõoltásról nyomban Jenner felfedezése után
/ 1800-ban/ magyar nyelvû könyvet jelentetett meg,
amit hamarosan minden hazai nemzetiség nyelvére
is lefordítottak. Az orvosok és természetvizsgálók
vándorgyûléseinek kezdeményezõje. Az általános
orvostanról írt latin nyelvû munkáját tankönyvként
külföldön is használták.
HAHNEMANN, S. /1755-1843/ német orvos, a homeopátia megalapítójának halálozási évfordulója.
Orvosi tanulmányainak befejeztével egyre élesebben bírálta az akkoriban szokásos orvosi hánytatóés hashajtó kúrákat, különösen ellenezte a gyakori
érvágásokat. 1796-ban megjelentette az elsõ írását,
amelyben lefektette a homeopatia alapelveit. 1810ben jelent meg a homeopatia fõ mûve az: „Ésszerû
gyógyászat rendszere”. Élete végéig azon fáradozott,
hogy ezen új terápiás eljárást, melynek lényege,
hogy a hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani, tökéletesítse.
Július 3.
DONHOFFER Szilárd /1902-1999/ a kórélettan
pécsi egyetemi tanárának születési évfordulója.
Orvosi diplomája kézhezvételét követõen, 1926-tól
az Ángyán professzor vezette klinika díjtalan gyakornoka volt. Az 1931/32 tanévben a Nobel-díjas
MacLeod mellett találjuk Aberdeenben. 1936-ban
habilitált, 1938-ban magántanár, 1941-ben labor-

vezetõ a Belgyógyászati Klinikán, Ángyán professzor helyettese. 1946-ban címzetes rendkívüli
tanár. Ugyan ezen évben feleségével együtt B-listázták és elbocsátották az egyetemrõl. 1948-ban
hatályon kívül helyezték a B-listázást, egyúttal az
Orvosi Kar egyetemi nyilvános rendes tanárnak terjesztette fel, meghívás útján. Kinevezését 1949-ben
vehette kézhez. 1957-ben /már a POTE-n/ jelent meg
a Kórélettan c. tankönyve. Számos kitüntetés tulajdonosa: 1961: Kossuth-díj, 1964: MTA levelezõ,
1973 MTA rendes tagja, 1978 Pro Universitate
arany fokozata, 1982: Magyar Népköztársaság Zászlórendje, 1996: Akadémiai Aranyérem, és a POTE
díszdoktora. 1961-64 között rektor-helyettes, majd
további három éven át rektor.
SAUERBRUCH, F. /1875-1951/ német sebész születési évfordulója. Marburgban, Jénában és Lipcsében hallgatott orvostudományt, s az utóbbi helyen
doktorált 19o2-ben. Breslaui gyakorlóévei idején
fejlesztette ki azt a pneumatikus kamrát, amelynek
segítségével nyitott mellkas- operációt lehetett végrehajtani. 1911-ben Zürichben tanszékvezetõ, késõbb Münchenben, majd 1927-ben a berlini
Charitéban találjuk. A XX. század elsõ felében vezetõ német sebész volt. Rehabilitáció terén mozgatható kézprotézist, valamint a combcsont amputációnál használatos, róla elnevezett hajlítható mûvégtagot fejlesztett ki. Élete végén a tuberkulotikus
betegek étrendi kérdéseivel is foglalkozott.
Július 4.
BERDE Károly /1891-1971/ bõrgyógyász, pécsi
egyetemi tanár halálozási évfordulója. Egyetemi
éveit a Kolozsvári Egyetemen töltötte. Az elsõ világháborúban orvosként szolgált. A háború után
magánorvos, majd Szegeden dolgozik, vitézi rangot kap. 1927-ben olasz egyetemeken gazdagítja
ismereteit. 1928-ban orvostörténeti tárgyú könyvet jelentetett meg. 1931-ben Pécsett a Bõrgyógyászati Klinika igazgatója, 1935-ben nyilvános rendes tanár. 1939/40-es tanévben dékán. Az erdélyi
részek visszacsatolása után Kolozsvárott találjuk,
onnan Boroszlóba távozik, majd a II. világháború
után hazatér, az Államvédelmi Hatóság letartóztatta. Szabadulása után nyugállományba helyezték, de
nyugdíjban nem részesülhetett. /Születési évfordulója: március 8./
NEBAUER Ernõ /1886-1947/ sebész, pécsi egyetemi tanár születési évfordulója. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Az elsõ világháborúban katonaorvos. A háború után ismét Budapesten
dolgozik, a Magyar Sebésztársaság fõtitkára lett.
Számos mûtéti eljárásról értekezett. 1927-ben kinevezést kapott a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Karának Sebészeti Klinikájára, mint nyilvános rendes tanár. 1937/38. tanévben az Orvosi Kar dékánja. Õ végezte az elsõ
combnyakszegezést, tüdõmûtétet végzett, „páncélszívet” operált. /Halálozási évfordulója december
6./
Július 5.
THAN Károly /1834-1908/ gyógyszerész halálozási évfordulója. A pesti egyetem vegyészprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az MTA
Kémiai Szakosztályának elnöke volt.
HEVESY György /1885-1966/ magyar származású
vegyész halálozási évfordulója. 1919-ben a budapesti egyetem tanára. Dániába emigrált, ahol Bohr
mellett dolgozott. A német megszállás elöl Svédországba költözött. Számos jelentõs kutatási tevékenysége közül kiemelkedik az izotópok indikátorként való alkalmazása. 1943-ban Nobel-díjat
kapott.
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Július 7.
NOTHNAGEL, H. /1841-1905/ német belgyógyász
halálozási évfordulója. Elõbb Freiburgban a gyógyszertan tanára, 1874-tõl a jénai, 1882-tõl a bécsi belgyógyászati klinika professzora. Európa egyik legtekintélyesebb orvosa ebben az idõben. Sokoldalú
tudományos mûködésébõl kiemelkedik az agyi betegségek topikus diagnosztikája, valamint a bél betegségeirõl szóló monográfiája. 1894-ben megindította, majd szerkesztette a 24 kötetes Specielle
Pathologie und Therapie-t. Hangsúlyozta a prevenció szerepét is.
Július 8.
LARREY,J.D. /1766-1842/ francia sebész születési
évfordulója. Napóleon legfõbb tábori sebésze. Jelentõsen fejlesztette a tábori sebészetet. Elsõként
végzett csípõizületi amputációt. Rendkívül gyorsan operált, fagyaszásos érzéstelenítést használva.
VORONOV, Sz.. /1866-1951/ orosz származású,
párizsi orvos születési évfordulója. A College de
France tanára, aki majomhere átültetéssel fiatalítási
kísérletet végzett, eredménytelenül, de a maga idején nagy feltûnést keltve.
NENDTVICH Tamás / 1782-1858 / gyógyszerész,
természettudós halálozási évfordulója. A Mecsek
flórájának kutatója, fa és gyümölcs szakértõ, lepkegyûjtõ. Számos értekezés szerzõje.
BEÖTHY Konrád /1898-1958 / pécsi egyetemi tanár, /MKETE/POTE/ törvényszéki orvos halálozási évfordulója. /Lásd még április 9/.
Július 9.
MICHAELIS, G.A. /1798-1848/ német szülész,
egyetemi tanár születési évfordulója. Fontos vizsgálatokat végzett a szûk és ferde medencék esetében. Leírta a róla elnevezett rombuszt, amelyrõl a
medence deformitásaira kívülrõl lehet következtetni. Semmelweis lelkes követõje volt. Már 1847-ben
bevezette a klórvizes prevenciót. Sokat várt az
asepsis alkalmazásától, s errõl Semmelweis-t is tájékoztatta.
KUDÁSZ József /1904- 1981/ szívsebész, a POTE
II. sz. Sebészeti Klinika intézetigazgató egyetemi
tanárának születési évfordulója. /Lásd még június 27/
KUN Lajos /1904-1967/ a POTE Közegészségtani Intézet egyetemi tanárának születési évfordulója. A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen Fenyvessy Béla professzor tanársegédje. 1933-ban tisztiorvosi képesítést kapott 1935tõl a Pécsi Járás tisztiorvosa. 1937-ben a közegészségügyi vizsgáló módszerek tárgykörbõl magántanári képesítést kap. 1939-ben / Kárpátalja visszacsatolása után / az Ungvári Közegészségügyi Állomás megszervezõje és vezetõje. Amikor a Vörös
Hadsereg Kárpátalját elfoglalta az újjászervezett intézet igazgatója lett. 1947-ben Budapestre költözött és az Országos Közegészségügyi Intézet Szerológiai Osztályának vezetõje lett. 195l-ben - akkor már POTE-n - intézetigazgató egyetemi tanár.
1951/54 között dékán-helyettes. A Pécs környéki
bányászpopuláció élelmezésegészségügyi és morbiditási vizsgálatai nemzetközi tekintetben is figyelemre méltóak. 196l-tõl az Országos Munkaegészségügyi Intézet osztályvezetõjeként dolgozott. /
halálozási évfordulója: január 3./
Július 12.
NAEGELE, F. K. /1778-1851/ német szülész,
heidelbergi egyetemi tanár születési évfordulója.
Korának egyik tekintélyes szülésze, a szülészeti fogó
reformálója. Foglalkozott a szülés módszertanával,
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a szülés várható idõpontjának kiszámításával, a ferdén szûk medencével. a magzati koponya perforálására ollót szerkesztett.
Július 15.
MORTON, W. Th. G. /1819- 1868/ Bostoni fogorvos, az éternarkózis felfedezõjének halálozási évfordulója. Az elsõ sikeres altatásos mûtétet 1848.
október 17-én végezte. Módszere azonnal elterjedt
és forradalmasította a sebészetet.
MECSNYIKOV, I. I. /1845-1916/ orosz származású
zoológus és bakteriológus halálozási évfordulója.
a párizsi Pasteur Intézet igazgatójaként a fagocitózis
felfedezése fûzõdik a nevéhez. Immunológiai kutatásaiért 1908-ban Nobel-díjat kapott.
GOLDZIEHER Vilmos /1849-1916/ szemész, több
budapesti kórház, valamint a Vakok Intézetének
igazgató fõorvosa, az elsõ magyar szemészeti kézikönyv szerzõjének halálozási évfordulója.
LIEBERMANN Leó /1852-1926/ orvos, biokémikus, immunológus, higiénikus, budapesti egyetemi
tanár halálozási évfordulója. Az élelmiszer-kémia,
táplálékszennyezõdés, borvizsgálat, és sokmás közegészségügyi probléma kutatója.
BALOGH Kálmán /1833-1888/ halálozási évfordulója. Az orvosi pályáját a pesti egyetem Élettani
Tanszékén kezdte Csermák János, a gégetükrözés
egyik feltalálója mellett. 1862-ben a kolozsvári
Orvos-sebészképzõ Fõiskola elméleti tanszékének
a vezetõje lett, ahol az élettan általános kórtan,
gyógyszertan és átmenetileg a törvényszéki orvostant oktatta. 1867-ben a Pesti Egyetemen az orvoselméleti tanszék professzora. Aktívan közremûködött az 1883-ban kiadott Orvosi Mûszótár megszerkesztésében. 1862-tõl az Orvosi Hetilap fõmunkatársa. Maradandó érdemeket szerzett az önálló magyar orvostudomány megteremtésében. A Magyar
Tudományos Akadémia tagja volt. Számos más tudományos társaságban is vezetõ pozíciót töltött be.
Július 16.
SCHMIDT Lajos /1893-1957/ PMKETE/POTE
egyetemi tanára. Az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatójának születési évfordulója. / Lásd még: június 11. /
Július 17.
BELÁK Sándor /1886-1947/ patológus és farmakológus születési évfordulója. Debreceni, majd
budapesti egyetemen a kórtan és bakteriológia tanára. A vérképzés, a balneológia valamint a reumatológia területein végzett kutatómunkát.
ALBRICH Konrád /1889- 1964/ a Pécsi Magyar
Királyi Erzsébet Tudományegyetemen egyetemi
nyilvános rendes tanár, a Szemklinika igazgatójának születési évfordulója. /Lásd még: május 16./
GRASTYÁN Endre /1924-1988/ a POTE Élettani Intézete egyetemi tanárának halálozási évfordulója. Diplomáját már a POTE-n vette kézhez.
1982-ben az MTA levelezõ tagja a neurofiziológia
kiemelkedõ képviselõje. Számos hazai és nemzetközi társaság tagja, vagy elnöke. Jelentõsek a feltételes reflex megerõsítését szolgáló mechanizmusokkal kapcsolatos megfigyelései. Az Encyclopedia
Britannica-ban az Emotion fejezetet írta. 1983-ban
az Akadémiai Kiadó jelentette meg: A játék
neurobiológiája címû könyvét. /Születési évfordulója: február 25./
Július 19.
ÁNGYÁN János /1886-1969/ a PMKETE/POTE
egyetemi tanára, az I.sz. Belgyógyászati Klinika
igazgatójának halálozási évfordulója. /Lásd még:
április 9./
HENLE, J. /1809-1885/ német anatómus születési
évfordulója. Bonnban és Heidelbergben tanult, majd
1833-ban követte tanárát Johannes Müllert a Berlini Egyetemre. Mivel a Német Diákegyesület tagja

volt , mint az állam ellenségét elítélték Alexander
von Humboldt vette védelmébe és ennek köszönhetõen visszakapta szabadságát. 1840-ben Zürichbe
hívták az anatómia professzorának. Négy év múlva
viszont mát Göttingenben találjuk. Õ fedezte fel
többek között a belek hengerhámját, a véredények
endoteljét, a róla elnevezett hajgyökérhüvelyeket,
a vesecsatornák hajlását /Henle-kacs/. A modern
bakteriológia elõfutárának is tekinthetõ, mivel
1840-ben megjelent „Miazmákról és fertõzésekrõl”
címû írásában kifejtette azon véleményét, hogy a
fertõzõ betegségek minden kórokozója élõ természetû.
Július 20.
KÖRNYEY István /1901-1988/ a PMKETE, majd
a POTE egyetemi tanára, az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika igazgatójának halálozási évfordulója. A Rockefeller Alapítvány, majd a Collegium
Hungaricum ösztöndíjasa. Gyakornok a budapesti
Idegklinikán. Magdeburgban gyarapítja ismereteit, szegedi Idegklinikán tanársegéd. Oslói Egyetem
Anatómiai Intézetében idegkórszövettani szakértõ.
Szegeden magántanár és adjunktus. Ismételten Rockefeller ösztöndíjas az USA-ban. 1941-ben egyetemi nyilvános rendkívüli tanár a Kolozsvári Egyetem Idegklinikáján. 1945-ben a Bolyai Egyetem
Idegsebészeti Tanszékének egyetemi nyilvános rendes tanára. Megszervezte Marosvásárhelyen az Idegsebészeti Klinikát. 1947-ben Pécsett az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika igazgatója, nyilvános rendes tanára és még ebben az évben az MTA levelezõ
tagja. 1973-ban az MTA rendes tagja. Levelezõ tagja az Osztrák Tudományos Akadémiának. Munkássága a neurológia szinte valamennyi területén kiemelkedõ./ Születési év fordulója: július 29./
Július 22.
SCHAUDI, F.P. /1871-1906/ német mikrobiológus
halálozási évfordulója. A hamburgi trópusi intézet
vezetõjeként az amoebás vérhas és szifilisz kórokozóját írta le. Érdeklõdése az északi sarki állatvilág
fele is fordult.
Július 23.
ROKITANSKY, K. /1804-1878/ osztrák patológus
halálozási évfordulója. A Rokitansky által vezetett,
de munkamegosztással szervezett patológiai kutatás lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy Bécs a XIX.
sz. közepén a kórházi gyógyászat középpontjába
kerüljön. Tanulmányai végeztével a bécsi
Allgemeines Krankenhausban kórboncnok. 1844ben a Bécsi Egyetemen a kórbonctan professzora.
Kutatási eredményeit a „Patológiai anatómia kézikönyve” címû munkájában tette közzé.
Július 25.
OCHSNER, A. J. /1858-1925/ amerikai sebész
chikagói egyetemi tanár halálozási évfordulója. Az
Amerikai Sebészek Egyesületének elnökeként az
európai sebészet eredményeit honosította meg USAban.
Július 26.
NAUNYN, B. /1839-1925/ német belgyógyász,
strassburgi egyetemi tanár halálozási évfordulója. a
kísérleti kórtan nemzetközi tekintélye. Alapvetõ kutatásokat végzett a máj és a hasnyálmirigy betegségeit illetõen.
REMAK, R. /1815-1865/ német hisztológus, patológus, embriológus születési évfordulója. A berlini
Charité klinikai orvosa, majd tanára. Felfedezte a
béka szívben a szinusz-csomót. Bevezette a galvanoterápiát az idegrendszeri betegségek kezelésében.
Kimutatta a három csíralemez szerepét a magzati fejlõdésben. Leírta a neuritis ascendens kórképét, a
tabes kórtanát, stb.
JUNG, C. G. /1875-1961/ svájci elmeorvos, pszichológus születési évfordulója. Kora egyik legnagyobb lélekbúvára. Mélylélektani irányzata a
„komplex pszichológia” a tudattalannak azt a rétegét vizsgálja, amely az emberiség közös õsmúltját
õrzi.
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Július 29.
ARÁNYI Lajos /1812-1887/ orvos-patológus halálozási évfordulója. Egyetemi orvosi tanulmányait megelõzõen az 1831-es kolerajárvány idején
ápolóként mûködött, ezután végezte el az egyetemet. Elõbb belgyógyászként dolgozott, majd
Rokítansky tanítványa lett. 1843/44 tanévtõl a
Pesti Egyetemen a kórbonctan magántanára, 1861tõl egyetemi tanára. 1860-tól az MTA tagja. Archeológiai érdeklõdésének köszönhetõen régészeti
kutatásokban is részt vett.
Július 31.
FRIEDREICH, N. /1825-1882/ német ideg és belgyógyász születési évfordulója. Würzburgi, majd
heidelbergi egyetem tanára. Az izomsorvadással foglalkozott, leírta a róla elnevezett ataxia hereditariat.
A belgyógyászatban fõként a szív diagnosztikájában, a hasnyálmirigy klinikumában tett fontos megállapításokat.
Augusztus l.
HEVESY György /1885- 1966/ magyar származású
vegyész születési évfordulója. Koppenhágai,
freiburgi majd stockholmi egyetemi tanár. A radioaktivitás kutatása során bevezette az izotópok alkalmazását a fizikai, biológiai, orvosi metodikába.
Kidolgozta az elemek radioaktív mennyiségi és
minõségi analízisét. Az izotópok biológiai alkalmazásával új utakat nyitott a kórtanban. Kémiai Nobel-díjban részesült.
Augusztus 2.
GMELIN, L. /1788-1853/ német orvos és vegyész
születési évfordulója. A Gmelin-dinasztia egyik
kiemelkedõ tagja. Heidelbergi egyetemi tanár, aki
fõként az emésztés élettanának kutatásával, valamint
az agyvelõ vegyi összetételének vizsgálatával gazdagította az orvostudományt.
Augusztus 3.
SUE, E. /1804-1857/ francia orvos-író halálozási
évfordulója .Mint orvos kezdte a pályafutását a haditengerészetnél, s az itt szerzett élményei alapján
elõbb kalandregényeket írt, majd a Párizs rejtelmeivel megkezdett tárcaregény-sorozatával szerzett
világhírnevet.
BECK Soma /1872-1930/ bõrgyógyász születési
évfordulója. Diplomája kézhezvétele után Bécsben,
Párizsban, majd Hamburgban Unna professzor laboratóriumában képezte tovább magát. 1921-ben
Pozsonyból a fõvárosunkba menekített egyetemre
került. 1922-ben egyetemi nyilvános tanári kinevezést kapott. 1924-ben már a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen szervezi meg a
Bõrgyógyászati Klinikát. Különbözõ folyóiratokban számos magyar, illetve német nyelvû tanulmánya jelent meg. /Halálozási évfordulója: április 26./
Augusztus 4.
WUNDERLICH, C.A. /1815-1877/ német belgyógyász és orvostörténész születési évfordulója.
Tübingeni, majd lipcsei egyetemi tanár. Kórházi célokra alkalmas hõmérõt szerkesztett. Rendszeressé
tette a klinikumban a lázmérést. Megírta az orvostudomány történetét. Korszerû kézikönyvet adott ki a
gyógyászatról. /Halálozási évfordulója: szeptember
25./
Augusztus 5.
ROZSNYAI, Mátyás / ? – 1895/ gyógyszerész halálozási évfordulója. Elõbb Zombán, majd Aradon
mûködött. Az íztelen kinin-vegyület elõállítása
fûzõdik a nevéhez.
Augusztus 6.
KOVÁCS József /1832-1897/ sebész, budapesti
egyetemi tanár halálozási évfordulója. Az Igazságügyi Orvosi Tanács elsõ elnöke. Csekély irodalmi
mûködése dacára kiváló sebészi eredményeivel nagy
hírnévre tett szert. „Iskolájából” számos jeles sebész került ki.
FLEMING, A. /1881-1955/ brit bakteriológus.
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Skóciában kezdte tanulmányait, amit a Londoni
Egyetemen fejezett be. Az elsõ világháború során
szerzett katonaorvosi tapasztalatai vezették arra,
hogy az antibakteriális anyagok, illetve ezek állati
szövetekre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozzon azzal a céllal, hogy felvegye a küzdelmet
a gennybaktériumokkal szemben. Egy
Staphylococcus-sal folytatott kísérletsorozat közben Penicillium penészgomba beszennyezte az egyik
szomszédos kultúrát. Ez a véletlen segítette abban,
hogy 1928-ban Fleming felfedezte az elsõ antibiotikumot, a penicillint. A sikeres alkalmazásig azonban még hosszadalmas kutatásokra volt szükség.
Munkásságáért 1945-ben Nobel-díjat kapott.
Augusztus 7.
CSÁVÁSSY Kis Károly /1820-1898/ gyógyszerész
halálozási évfordulója. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület egyik alapító tagja, alelnöke. Az
Országos Közegészségügyi Tanács, valamint a Természettudományi Társulat tagja. Sokat tett a gyógyszerészek egyetemi képzése érdekében.
CSÁSZÁR Elemér /1891-1955/ fizikus halálozási
évfordulója. 1919-ben doktori diplomája kézhezvétele után tanársegéd a Magyar Királyi Pázmány
Péter Tudományegyetem Orvosi Karának Elméleti
Fizikai Tanszékén. 1924-ben magántanár. 1928-ban
az MTA levelezõ tagja. Berlinben, Uppsalában, Stuttgartban és Freiburgban gyarapította ismereteit.
1938-ban a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Kar Fizikai Tanszékén rendkívüli-, 1942-ben rendes tanár, dékán. 1946 novemberében B-listázták. /születési évfordulója: december 6./
BREZELIUS, J.J. /1779- 1848/ svéd orvos, vegyész,
stockholmi professzor halálozási évfordulója. Korának egyik legjelentõsebb vegyésze, aki az elemek
ma is használatos jelölésmódját bevezette. Igazolta
az állandó súlyviszonyok törvényét. Tisztázta a
vegyérték fogalmát. Három új elemet fedezett fel. Ásványrendszertant állított fel. A farmakológiát és
orvosi vegytant sok új adattal gazdagította.
Augusztus 8.
GMELIN, J.F. /1748-1804/ német orvos, botanikus,
vegyész születési évfordulója. Tübingeni, majd
göttingeni egyetemi tanár Fõként az orvostudomány
határterületein mûködött: gyógynövénytan, vegytan, ásványtan orvosi vonatkozásai. Linné: Systema
natureját bõvített német kiadásban tette közzé
1788-ban. Tankönyvei és kézikönyvei évtizedeken
át voltak használatban.
Augusztus 10.
DÖBLIN, A. /1878-1957/ német orvos-író születési évfordulója. Pályafutását mint Berlinben praktizáló ideggyógyász kezdte. 1933-ban Párizsba, majd
USA-ba emigrált. Expresszionista regényeivel vált
ismertté. Hazánkban is jól ismert fõ mûve: „Berlin
Alexanderplatz” /1929/.
Augusztus 12.
HUFELAND, Ch. W. von /1762-1836/ német orvos születési évfordulója. Orvosi tanulmányai után
édesapja praxisát vette át. Többek között: Wieland,
Gorthe, Herder is a betegei közé tartozott. 1800ban mint a király orvosa meghívást kapott a berlini
Charitéba. 10 évvel késõbb a berlini Egyetemen a
kórbonctan és a therapia professzora.
Orvostörténészként is említést érdemel. Legismertebb mûve a Makrobiotika avagy egy tudomány az
emberi élet meghosszabbítására.
Augusztus 13.
SEMMELWEIS Ignác /1818-1865/ magyar szülész,
pesti egyetemi tanár halálozási évfordulója. a gyermekágyi láz kóroktanának megfejtõje, az aszeptikus
szülészet bevezetõje.
BUCHNER, E. /1860-1917/ német biokémikus halálozási évfordulója. Több német egyetem professzora. Jelentõs kutatásaival tisztázta az alkoholos erjedés vegyi eredetét. Kimutatta a katalizátorok szere-

pét. 1907-ben Nobel-díjat kapott.
LAENNEC, Th. R. H. /1781-1826/ francia orvos
halálozási évfordulója. Nantes-ban tanulta az orvostudományt. Végzés után egy katona kórházban szolgált tábori orvosként 1800-ban a párizsi École de
Medicine-ben folytatta tanulmányait, 1804-ben itt
doktorált. Egyetemi karrierjét kórbonctani elõadásokkal kezdte. 1822-ben a College de France tanára
lett. Egy év múltán a Charitéba hívták belgyógyász
professzornak. A gyakorlati orvostudományban
hatalmas elõrelépést jelentõ tanulmányával vált ismertté: A hallgatózásos vizsgálatokhoz kifejlesztette a sztetoszkópot, amelynek segítségével lehetõvé vált a szív és tüdõ betegségeinek differenciáltabb diagnózisa. A továbbiakban kiadta a tuberkulózis, a hashártyagyulladás, valamint az aneurizma
témakörökben éveken át tartó részletes kutatásairól
szóló megfigyeléseit.
Augusztus 14.
MEDIN, K. O. /1847-1927/ svéd gyermekgyógyász, stockholmi egyetemi tanár születési évfordulója. Elsõk között hangoztatta a tbc fertõzõ jellegét.
1890-ben leírta Jacob Heine által már korábban felismert poliomyelitis különbözõ formáit. a betegség
ezért kettejük nevét viseli. /Heine-Medin kór/
Augusztus 15.
FENYVESSY Béla /1873-1954/ gyógyszertan és
közegészségtan tanárának születési évfordulója.
1897-ben sub auspiciis Maiestatis Apostolici
Regis kitüntetéssel vehette kézhez az orvosi diplomáját. A budapesti egyetem Orvosi Karának Gyógyszertani Intézetében egy évtizedet töltött el, majd a
Közegészségtani Intézet adjunktusa lett. Bécsben,
Berlinben, Breslauban képezte tovább magát. Az
elsõ világháborúban mint népfelkelõ orvos vett
részt. 1918-ban a Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének
nyilvános rendes tanárává nevezték ki. 1920-ban a
menekített egyetem rektora. 1923-ban a Pécsre helyezett Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen tanít, az 1926/27. tanévben prorector,
1933/34-ben dékán. Pécsi tevékenysége alatt a város és a megye egészségügyének emelésén munkálkodott. /Halálozási évfordulója: január 6./
SCIPIADES Elemér /1875-1944/ szülész-nõgyógyász, pécsi egyetemi tanár születési évfordulója.
Diplomáját 1897-ben vette kézhez Budapesten, majd
az Élettani Intézetben, illetve a Belgyógyászati Klinikán gyakornokoskodott. Következõ munkahelye
a Tauffer Klinika. Fél évet Amerikában tölt, majd végiglátogatja a nevesebb osztrák, német, olasz, francia és angol egyetemeket. 1910-ben magántanár. A
világháborúban segédorvos a szerb fronton. 1922ben nyilvános rendes tanár. Pécsett három megyére
kiterjedõ szülészeti ellen õrzést szervez. Tudományos munkássága német és angol nyelveken vált
ismertté. 1931/32-ben dékán, 1937/38-ban rektor.
A szülészeti mûtéttan jeles fejlesztõje volt. /halálozási évfordulója: február 2l./
Augusztus 17.
HODGKIN, Th. /1798-1866/ angol belgyógyász,
kórboncnok és londoni kórházi orvos születési
évfordulója. A lymphogranulomatosis egyik elsõ
ismertetõje. A heveny vakbélgyulladás, valamint az
aorta insufficientia klinikumának tisztázója. Bichat
szövettani elgondolásainak meghonosítója Angliában. Jelentõs természetbölcseleti és emberbaráti tevékenységet is kifejtett. Az Ethnológiai Társaság
alapító tagja volt.
GRAAF, R. de. /1641-1673/ holland anatómus halálozási évfordulója. A fiatalon elhunyt Reiner de
Graaf Utrechtben és Leidenben kezdte tanulmányait, majd Párizsba ment, és 1665-ben Angers-ben kapta
meg a doktori címet. Tudományos munkáiban elsõdlegesen az emberi szaporodószervekkel foglalkozott. Leírta a petefészek felépítését és rendeltetését,
valamint egy cikluson át bekövetkezõ változásait.
Külön említendõk a felfedezéseit illusztráló kiváló
ábrái.
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Augusztus 20.
POOR Imre /1823-l897/ bõrgyógyász, budapesti
egyetemi tanár halálozási évfordulója. A Rókus
Kórház bõrgyógyászati osztályának megszervezõje és fõorvosa. Mint a Gyógyászat szaklap alapító
szerkesztõje jelentõs egészségpolitikai mûködést
fejtett ki.
EHRLICH, P. /1854-1915/ német patológus a
kemotherapia megteremtõjének halálozási évfordulója. A berlini egyetem rendkívüli tanára. Kidolgozta az immunológia oldallánc – elméletét, az immunanyagok titrálási módszerét. A számára létrehozott frankfurti kísérleti kutatóintézetben a szérumok
ellenõrzés mellett a festékanyagok, majd az arzénvegyületek therapiás hatását kutatva 1909-ben elõállította a szifilisz és több trópusi betegség ellenszerét a Salvarsant.A fiziológiai vagy orvostudományi
Nobel-díjat 1908-ban kapta megosztva
Mecsnyikov-val „az immunitás terén végzett munkájuk elismeréseként”.
FINLAY, C. J. /1833-1915/ kubai epidemiológus,
higiénikus, a kubai egészségügy szervezõjének
halálozási évfordulója. Az 1880-as években leírta a
szúnyogok szerepét a sárgaláz terjesztésében.
Augusztus 2l.
PEKÁR Mihály /1871-1942/ élettan professzorának születési évfordulója. Egyetemi tanulmányait a
budapesti egyetem Orvosi Karán végezte. Pályafutását az Élettani Intézetben kezdte. Rendkívül termékeny irodalmi munkásságot mutatott fel: Élettani
gyakorlatos könyv /Észlelõkönyv /, a Révai Nagylexikon valamennyi kötetének orvosi fejezete, az Új
Idõk Lexikon élettani fejezeteit, stb. Nagy érdemeket szerzett az oktatásszervezés területén is. A pozsonyi egyetemen dékán, majd a menekített egyetem
budapesti elhelyezése idején is dékán, végül a Pécsre telepített Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem dékánja. Pécsett az egyetem konszolidálása érdekében négy évig még a gazdasági
ügyeket is kezében tartotta. 1922-ben az Élettani
Tanszék vezetõje, 1927-ben a Fõrendiház tagja lett.
Augusztus 22.
GALL, F. J. /1758-1828/ német ideggyógyász, antropológus halálozási évfordulója. Prakszisát Bécsben kezdte, Párizsban folytatta. A koponya dudoraiból és más alkattani jelekbõl következtetéseket
vont le a jellemrõl és a betegségekrõl. Bár hipotézisével hamis nyomon járt követõi mégis akadtak.
Augusztus 23.
COOPER, A. P. sir /1768- 184l/ angol anatómus,
sebész születési évfordulója. Mûtéttani újításaival
és az általa bevezetett mûszerekkel /pl.: Cooper olló/
a legnevesebb angol sebészek egyike lett.
Augusztus 24.
PLENCK, J. J. /1735-1807/ bécsi származású orvos,
a nagyszombati egyetem sebészeti és szülészeti tanárának halálozási évfordulója. Az orvostudomány
majdnem minden ágával foglalkozott. Szülészeti,
bõrgyógyászati, szemészeti, gyógyszertani, stb.
szakkönyveket írt.
ORAVECZ Pál /1895-1962/ stomatológus, pécsi
egyetemi tanár halálozási évfordulója. /lásd még:
május 7./
Augusztus 25.
RHORER László /1874-1937/ fizikus, pécsi egyetemi tanár halálozási évfordulója. Orvosi oklevelét Budapesten vette kézhez. Lipcsében,
Würzburgban, Cambridgben gazdagította ismereteit. Az elsõ világháborúban a szerbiai harctérre vezényelték. 1923-ban Pécsett a Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemen az orvosi fizika nyilvános
rendes tanára, 1934/35-ben az Orvosi Kar dékánja.
Az orvosi fizika hazai fejlesztõjeként õrzi az emlékezet./születési évfordulója: október 18/
ULLMANN Imre / 1861- ? / a szervátültetés magyar úttörõjének születési évfordulója. A megtalált
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egyházi anyakönyv szerint Pécsett született. Családja a mai Kisfaludy utcában lakott. Az .édesapja
köztiszteletben álló orvos volt. Elsõként hajtott
végre sikeres vesetransplantációt Bécsben. Az orvosi szakirodalom osztrák sebészként tartja nyílván. A részletesebb életrajzok azonban megemlítik,
hogy magyar származású volt. Emerich Ullmann, azaz
Ullmann Imre – valóban magyar ember volt Pécset
született és haláláig fenntartotta kapcsolatait hazájával.
Augusztus 26.
BOJADJIN Gondje /TERÉZ ANYA/ /1910-1997/
születési évfordulója. 1918-ban lépett be a Lorettó
szerzetesrendbe. Indiában egy missziós iskola tanára, illetve vezetõje lett. Az indiai nyomor láttán
betegápolást tanult és Calcutta nyomornegyedében
megalapította a felebaráti Szeretet Misszióját, amely
feladata a szegények, betegek, haldoklók felkarolása. A rend azóta 127 országban telepedett le és végzi karitatív, betegápoló küldetését. /halálozási évfordulója: szeptember 5./
Augusztus 29.
ROMHÁNYI György /1905-1991/ patológus, pécsi egyetemi tanár halálozási évfordulója. Budapesten vette kézhez orvosi diplomáját. Gyakornoki
éveit is ott kezdte el. Berlinben, Bécsben, Lengyelországban, Finnországban és Svédországban gazdagította ismereteit. Különbözõ munkahelyei után
mint a szombathelyi megyei kórház patológus fõorvosa kapott egyetemi tanári kinevezést a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézetébe.
Kutatásai a Nature-ben megjelent közleményei alapján váltak közkincsé. 1982-ben az MTA levelezõ-,
1987-ben az MTA rendes tagja. számos hazai és
külföldi tudományos társaságban kapott tagságot.
Elõadásai orvosgenerációk számára nyújtottak felejthetetlen Fantasztikus memóriája alapján volt
hallgatóit évtizedek múltán is nevén szólította. /
születési évfordulója: szeptember 15./
FORSSMAN, W. /1904-1979/ német sebész, urológus születési évfordulója. Tanulmányait Berlinben,
majd Eberswaldeben végezte. A berlini Charitében
dolgozott. 1929-ben önmagán végzett látványos kísérletet, melynek során egy vékony gumicsövet tolt
fel a könyökétõl a szívéig, amit a szakmai világ sokáig semmibe vett. Elõször akkor emlékeztek a
Forssman-féle kísérletre, amikor az 1950-es években az USA-ban továbbfejlesztették a szívkatéterezést. Megosztott Nobel-díjat kapott Cournard-al és
Richardszal 1956-ban. Düsseldorfban, az urológia
területén fõorvosként tevékenykedett.
Szeptember 1.
FOREL, A. /1848-1931/ svájci ideg és elmeorvos,
zoológus, emberbarát, egyetemi tanár születési évfordulója. Elsõ könyvét a hangyák társas életérõl
írta. Késõbb az agyvelõ szöveti vizsgálatával foglalkozott. Modern elveket vezetett be az elmeorvoslásba. A Hipnózisról írt tankönyve elsõ a maga nemében. Szociálreformátori munkássága sokoldalú:
alkoholellenes mozgalmat szervezett, küzdött a
prostitúció, valamint a bûnözés ellen. 1909-ben
megalapította az orvosi-lélektan és pszichiterápia
nemzetközi társulatát.
HÚGÓ Károly /1806-1877/ eredeti nevén Bernstein
Fülöp, orvos-író, a homeopatia hívének születési
évfordulója. Pesten, Bécsben Párizsban élte kalandos életét. Színdarabjaival sikert aratott Európa
nagy városaiban.
Szeptember 2.
SZABÓ Dezsõ /1917-1987/ kémikus, a Pécsi Orvostudományi egyetem intézetigazgató egyetemi
tanárának születési évfordulója. /lásd még június
l4./
Szeptember 4.
SCHWEITZER, A. /1875-1965/ elzászi származású
orvos-misszionárius, zenetudós, halálozási évfordulója. Nobel-békedíjas humanista, a lambarenei
õserdei kórház megalapítója.

PETÉNYI Géza /1889-1965/ budapesti egyetemi
tanár halálozási évfordulója. Kossuth-díjas, iskolát teremtõ gyermekgyógyász, az MTA tagja.
Szeptember 6.
BENEDEK László /1887-1945/ elme és ideggyógyász debreceni, majd budapesti egyetemi tanár
halálozási évfordulója. A Magyar Pszichológiai
Társaság elnöke. Sokoldalú munkásságából kiemelkedik a cerebralis angiographia módszerének kidolgozása.
MACLEOD, J. J. /1876-1935/ skót származású amerikai fiziológus születési évfordulója. Torontói egyetemi tanár, a cukorbaj kóroktanának kutatója. Az
inzulin felfedezéséért 1923-ban Bantinggal együtt
Nobel-díjban részesült.
TÓTH Zsigmond /1872-1950/ antropológus, pécsi egyetemi tanár születési évfordulója. Az anatómia, különösen az antropológia iránti érdeklõdése már diák korában megnyilvánult. 1898-ban Budapesten avatták orvosdoktorrá. 1922-ben egyetemi nyilvános rendes tanár. 1923-ban a menekített
egyetemmel Pécsre költözött. 1932/33-ban az Orvosi Kar dékánja. 1944-ben nyugdíjba vonult. / halálozási évfordulója június 20/
ROSS, R. /1857-1932/ Brit bakteriológus halálozási évfordulója. Maláriával kapcsolatos vizsgálatai tették lehetõvé a betegség sikeres kutatását és
kezelését. 1881-ben Londonban megvédett doktori munkájával fejezte be tanulmányait. 1894-ben
sikerült
felderítenie
a
különbözõ
dalosszúnyogfajták életfolyamatait. Azt is bizonyította, hogy a malária a nõstény Anopheles szúnyogok csípésén keresztül kerül a szervezetbe. A betegség földrajzi elterjedése azokhoz a területekhez
kapcsolódik, ahol ezen szúnyogfajta is megtalálható. A malária kórokozóját egy spóraállatkában /
Plazmódium/ ismerte fel, amely a maláriaszúnyog csípésekor, annak nyálával kerül az emberi véráramba.
Munkásságáért 1902-ben Nobel-díjjal tüntették ki.
Kilenc évvel késõbb érdemei elismeréseként nemesi rangban részesült.
Szeptember 7.
HEBRA, F. /1816-1880/ cseh származású bõrgyógyász születési évfordulója. Elsõként tisztázta számos
bõrbetegség kórbonctani hátterét. Atlaszával és kézikönyvével új alapokra helyezte a dermatológiát.
SCHAFFER Károly /1864-1939/ ideg és elmeorvos, agykutató születési évfordulója. A budapesti
elme- és idegklinika igazgató professzora. Agyszövettani vizsgálatai nemzetközi hírûek voltak. Különösen a neuronok kórszövettanával, az örökletes
idegbetegségek kórtanával, a veszettség és a hátgerincsorvadás szövettani jegyeivel foglalkozott.
Szeptember 8.
SZENTÁGOTHAI János /1912-1994/ anatómus, neurológus egyetemi tanár halálozási évfordulója.
1936-ban avatták orvosdoktorrá. 1940-ben magántanár, majd hadikórházba vonul be. 1945-ben amerikai fogságba került. 1945 nyarán Entz Béla pécsi
Orvoskar dékánja meghívta az Anatómiai Intézet
vezetésére. 1947-ben rendkívüli egyetemi tanár,
1948éban az MTA levelezõ tagja, 1950-ben Kossuth-díjas. 195l-tõl az önállóvá vált Orvoskar/
Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi tanára.
Kiss Ferenccel közösen kiadott anatómiai atlasza32
nyelven, 82 kiadást ért meg. 1967-ben az MTA rendes tagja, 1973-76 között az MTA alelnöke, 1976ban az MTA megbízott, 1977-85 között elnöke.
Mindezeken túl 18 külföldi akadémia tagjává is megválasztották. Egyetemi elõadásai maradandó élményt jelentettek.
HELMHOLTZ, H. von /1821-1894/ német orvos,
fiziológus, fizikus, bonni, heidelbergi, majd berlini
egyetemi tanár halálozási évfordulója. Az energia
megmaradás elméletének egyik ismertetõje. Fejlesztette az izomélettant, szemtükröt szerkesztett, tisztázta a szem élettani, illetve fizikai mûködését, vala-
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mit a hang érzékelésének fiziológiáját.
HÕGYES Endre /1847-1906/ bakteriológus és
patológus halálozási évfordulója. A kolozsvári,
majd budapesti egyetem kórtan, valamint gyógytan
tanára, a veszettség elleni oltás modernizálója, a
budapesti Pasteur Intézet alapítója. 1886-tól az Orvosi Hetilap szerkesztõje. A maga korában a magyar
tudományos élet egyik vezetõ egyénisége. 1896ban Emlékkönyvet adott ki az Orvosi Kar történetérõl.
MONRO, A. /1697-1767/ skót anatómus és sebész,
az edinburgi orvosi iskola megalapítójának születési évfordulója. Boerhaave nyomán a klinikai módszer meghonosítója Angliában. Legfõbb érdeklõdési területe a csonttan valamint az összehasonlító
anatómia. Propagálta a himlõelleni variolálást. Kiváló szülészként is tevékenykedett
TRAXLER László /1864-1898/ gyógyszerészdoktor, szakíró, flórakutató halálozási éve. Hézagpótló
könyve: a Magyar Gyógyszerészeti Mûszótár, valamint a Manuale Pharmaceuticum. Számos tanulmánya jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban
is.
Szeptember 9.
GALVANI, L. A. /1737-1798/ olasz anatómus, sebész, szülész bolognai egyetemi tanár születési évfordulója. Az „állati elektromosságot” egy békacomb kísérlet során véletlenül fedezte fel 1780-ban.
Értekezésével elindította az elektromosság kutatását Róla nevezték el a „galván áramot”.
GERLÓCZY Zsigmond /1863-1937/ belgyógyász,
higiénikus, rendkívüli egyetemi tanár halálozási
évfordulója. A Szent László Kórház fõorvosa, majd
igazgatójaként a fertõzõ betegségekkel, fertõtlenítéssel, egészségtannal, népmûveléssel foglalkozott.
Szeptember 10.
BELLOQ, J. L. /1730-1807/ francia anatómus, sebész és patológus halálozási évfordulója. Párizsban a törvényszéki orvostan tanára. Különféle készüléket talált fel a vérzés csillapítására. /Belloq tamponálás orrvérzés esetén ma is használatos/ A törések rögzítésérõl tankönyvet írt.
SYDENHAM, Th. /1624-1689/ angol orvos születési évfordulója. Empirikus módszerével, alapos
megfigyeléseivel nagy hatással volt kortársaira. Az
utókor „az angol Hippokratészt” tiszteli benne.
Több kórképet írt le: reumatizmus, hiszteria, vitustánc, stb. Elkülönítette egymástól a scarlatot és a
kanyarót. Kidolgozta a pontos kórtörténetírás metodikáját.
Szeptember 12.
JOLIOT-CURIE, I. /1897-1956/ a Nobel-díjas Curie
házaspár leányának születési évfordulója. Férjével
1934-ben felfedezték a mesterséges rádioaktivitást.
BLAINVILLE, H.M. de /1777-1850/ francia zoológus, összehasonlító anatómus és fiziológus születési évfordulója. Cuvier tanítványa, majd ellen fele
volt. A párizsi Múzeumban az összehasonlító anatómia professzora. Szakmai munkásságán kívül tudománytörténeti tevékenysége is jelentõs.
Szeptember 13.
FARKAS Géza /1872-1934/ fiziológus halálozási
évfordulója. Az állatorvosi fõiskolán az élettant és
szövettant tanított, majd a budapesti egyetemen az
élettan professzora lett. Fõként az érzékelés élettanával foglalkozott.
MEYER, A. /1866-1950/ svájci származású amerikai elmeorvos születési évfordulója. Elõbb
neuropatológus, majd pszichológus a John Hopkins
Egyetem professzora. Pszichobiológiának nevezett
mentálhigiénés szemlélete elsõsorban a külsõ körülmények kórokozó szerepének tisztázására és kiküszöbölésére irányult.
Szeptember 15.

2006. október
BISHOP, J. /1797- 1873/ londoni orvos, fiziológus
születési évfordulója. Az emberi hang, beszédzavarok elsõ egzakt kutatója.
BOUGLONE, G. B. D. de /1806-1875/ francia ideggyógyász halálozási évfordulója. Az elektrodiagnosztika és elektrotherapia bevezetõje. Az izomélettan kutatójaként számos neuro-muscularis kórformát ismertetett.
Szeptember 16.
GUSZMANN József /1875-1956/ bõrgyógyász,
veneorológus születési évfordulója. /lásd még: május 19./
Szeptember 18.
STEINBERGER Sarolta /1875- 1966/ szülész- nõgyógyász születési évfordulója. Az elsõ hazánkban,
Budapesten végzett orvosnõ. Tauffer klinikáján dolgozott, majd az Országos Társadalombiztosító Intézet /OTI/ osztályvezetõ fõorvosa lett.
MECKEL, J.F. /1714-1774/ német anatómus, szülész és botanikus halálozási évfordulója. A Meckel
orvosdinasztia megalapítója, berlini egyetemi tanár.
Fontos bonctani megállapításokat tett a
ganglionokról, a nervus trigeminus mûködésérõl, a
szívtágulásról, a nyirokerekrõl, stb.
Szeptember 19.
HUTH Tivadar /1896-1962/ a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi tanárának, rektorának,
születési évfordulója. /lásd még: június 16/.
Szeptember 20.
CARDANO, G. /1501-1576/ olasz természettudós,
orvos és filozófus születési évfordulója. Kalandos
éltû renesaince egyéniség, akinek sokoldalú munkásságából a legmaradandóbbak a matematikai és
fizikai megállapításai. Mint orvos elvetette a
galénoszi tanokat. Értékes anatómiai és teratológiai
megfigyeléseit azonban asztrológiai elemekkel keverte.
Szeptember 21.
ÁGAI Adolf /1826-1916/ író és újságíró halálozási
évfordulója. Orvosi tanulmányokat folytatott. Orvosi gyakorlatot azonban már nem végzett. A Borsszem Jankó és több más újság szerkesztõje volt. Csicseri Bors, Porzó, valamint Mokány Berci néven
humoreszkek korrajzok írójaként szerepelt.
WALD Béla /1904-1960/ röntgenológus, az Országos Onkológiai Intézet megalapítója, és igazgatója, az onkológiai gondozó hálózat kiépítõjének
születési évfordulója. Kutatómunkájában a röntgensugárzás biológiai hatásaival foglalkozott
ERNYEY József /1869-1945/ gyógyszerész születési évfordulója. Történész, múzeulógus a Természettudományi Múzeum elsõ fõigazgatója volt.
CHYZER Kornél /1836-1909/ természettudós, orvos, egészségügyi szerevezõ, az MTA levelezõ tagja /1861/ halálozási évfordulója. 1857-ben a pesti
egyetemen orvosi oklevelet, ezt követõen Bécsben
természetrajzból tanári oklevelet szerzett. 1860-ban
MNM állattani osztályának munkatársa és
fõreáliskolai tanár. 1861-ben Bártfán városi fõ és fürdõorvos. 1869-tõl Zemplén vármegye tisztifõorvosa.
1892-ben a belügyminisztérium egészségügyi osztályvezetõje. Jelentõs érdemeket szerzett az egészségügyi fõhatóság megszervezésével, a járvány elleni küzdelem korszerûsítésével, az Országos Betegellátási Alap létrehozásával, a kórházügy, valamint a fürdõügy fejlesztésével, a magyarországi
gyógyvizek felhasználásával. Tevékenyen vett részt
a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyûléseinek szervezésében, tudományos programok kidolgozásában.
Szeptember 23.
BOERHAAVE, H. /1668-1738/ holland orvos és
botanikus halálozási évfordulója. A leideni egyetem tanára, korának leghíresebb orvostudósa, a kli-

nikai szemlélet meghonosítója Európában. A növénytanban rendszertant állított fel, mely Linné fellépéséig a leghasználhatóbb volt. A vegyészetet az
orvoslás szolgálatába állította. Tankönyvei egy
évszázadon át kézikönyvül szolgáltak. Belgyógyászati gyakorlati módszertanát Edingurghtól Bécsig
mindenütt az Õ tanítványai vezették be. A célszerûen végrehajtott klinikai kivizsgálással és a célszerûen egyszerû gyógykezelés alkalmazásával kiérdemelte: az „Európa tanítómestere” /„Totius
Europae praeceptor”/ címet.
Szeptember 24.
FLOREY, H. W. sir /1898-1968/ ausztráliai származású angol vegyész születési évfordulója. Fleming
által felfedezett penicillin izolálásáért, vele együtt
Nobel-díjat kapott, 1945-ben.
FINSEN, N. R. /1860-1904/ dán orvos, a fénykezelés bevezetõjének halálozási évfordulója. 1896-ban
Koppenhágában fényterápiás intézetet létesített.
Felismerte a rövidhullámok gyógyító hatását. Nagy
teljesítményû elektromos ívlámpát alkalmazott a
therapiában /Finsen lámpa/ 1903-ban Nobel-díjat
kapott.
BARTA Ottó /1916-1992/ POTE Orthopediai Klinika igazgató egyetemi tanárának /1968/ halálozási évfordulója. Megszervezte az újszülöttek
perinatális szûrõvizsgálatát, a csípõficam korai kezelését. 1973/76 között klinikai-, 1979/85 között
oktatási rektor-helyettes volt 1986-bannyugdíjba
vonult. /születési évfordulója november 6./

Bevezette a veszettség elleni védõoltást. Munkássága maradandó értéket hozott létre az orvoslás területén, noha nem volt orvos.
Szeptember 29.
EINTHOVEN, W /1860-1927/ holland fiziológus
halálozási évfordulója. A szívtevékenység közben
fellépõ elektromos jelenségek egységesített rögzítési módszerének, valamint a huros galvanométer
megszerkesztésével és kifejlesztésével az EKG megalkotója. Munkássága elismeréseként 1924-ben
Nobel-díjban részesült.
Szeptember 30.
Gróf HUGONNAI Vilma /1874-1922/ az elsõ magyar nõ, aki orvosi diplomát szerzett,- születési
évfordulója. Zürichben tanult, s az ottani sebészeten dolgozott 1890-ig. Hazatérve aktív résztvevõje
a meginduló nõmozgalomnak. Számos cikket írt: a
szülésrõl, bábaképzésrõl, a nõk egészséges életmódjáról. 1897-ben nostrifikáltatta diplomáját hazánkban. Orvosként nem praktizálhatott, ehelyett elvégezte a bábaképzõ tanfolyamot és így Trefort Ágoston, az akkori kultuszminiszter, hugonnaii család
régi jó barátjának tanácsára – orvosi tevékenységet
is folytathatott. Csak 1914-ben, az elsõ világháború kitörésekor – 64 éves korában – végezte el a hadisebészi tanfolyamot. 1915-ben orvosi munkájáért katonai kitüntetést kapott.
MANNINGER Vilmos /1876-1945/ sebész születési évfordulója. Több budapesti kórház fõorvosa
volt. A sebészet tankönyvén kívül megírta a sebészet történetét az aszepszis és antiszepszis történetével együtt.

Szeptember 25.
BOROS Béla /1903-1992/ szemész, a pécsi Szemészeti Klinika igazgatójának halálozási évfordulója. A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet tudományegyetem hallgatója volt. 1930-tól a Szemészeti Klinikán dolgozott. 1941-ben magántanári képesítést
szerzett. 1947-ben egyetemi nyilvános rendkívüli,
1949-ben egyetemi nyilvános rendes tanár. 1949/
5l között a Pécsi Tudományegyetem rektora. 1954/
56 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektori
jogú dékánja. 1961/64 között rektor-helyettes.
1967/73 között rektor. Tudományos mûködése a
szem kórtana, allergiás betegségei, a szem és az általános betegségek kapcsolatainak összefüggései, szemészeti mûtéttan. 1973-ban vonult nyugdíjba. /születési évfordulója december 21./

BARTA Imre /1899-1978/ a Pécsi Orvostudományi Egyetem belgyógyász egyetemi tanárának születési évfordulója. A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen avatták orvosdoktorrá
1924-ben. Az „Ángyán klinikán” díjtalan gyakornok, díjas gyakornok, fizetéstelen tanársegéd, majd
díjas tanársegéd. 1928/30 között Berlinben
Schelling professzor klinikáján dolgozik. 1933-ban
egyetemi magántanár. 1936-tól a mohácsi kórház belgyógyász fõorvosa. 1960-ban a POTE Belgyógyászati Klinika intézetigazgató egyetemi tanára. 1967ben el kellett hagynia a klinikát, politikai okokból.

MORGAN, Tsz. H. /1866-1945/ amerikai genetikus
születési évfordulója. A New York-i Columbia egyetemen végzett kutatásai során leírta a nemhez kötött
öröklésmenetet. Megszerkesztette a kromoszómatérképet, és megalkotta a napjainkra klasszikussá
vált génelméletet. 1933-ban Nobel-díjat kapott.

Dr. Buda József
emeritus fõiskolai tanár

Szeptember 28.
LAJOS László /1904-1975/ szülész-nõgyógyász
pécsi egyetemi tanár halálozási évfordulója. 1928ban a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen vette kézhez orvosi diplomáját. Orvosi gyakorlatát Pécsett a Scipiades által vezetett Nõi Klinikán kezdte. 1940-ben magántanár. 1945-ben a
klinika megbízott vezetõje, rendkívüli tanár. 1946ben a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen intézetigazgató nyilvános rendes tanára 1946/49. között
az Orvosi Kar dékánja. 165 tudományos közleményt,
több tankönyvet jelentett meg. Kutatási területe a
szülészeti endokrinológia volt. Tanítványai közül
négyen egyetemi tanárok lettek. A történelmi névváltozások folyamán 1979-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemrõl ment nyugdíjba /születési évfordulója: október 21./
PASTEUR L. /1822-1895/ francia vegyész, bakteriológus halálozási évfordulója. A lillei egyetem,
majd a párizsi Tanárképzõ Fõiskola tanára, a róla elnevezett párizsi Pasteur-intézet vezetõje, a mikrobiológia egyik megalapítója. Számos mikróbát fedezett fel. Kidolgozta a mikróbák elpusztításának
metodikáját. Javasolta a sebészeti mûszerek sterilizálását. A vírusok gyengítésével megalkotta az immunizálás preventív és gyógyító módszertanát.
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