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Pál docens úr elnökletével megtartott pazar nemzetkö - 
zi részvételű Danubius kongresszus, a budapesti 56.  
ORCA kongresszus, a nagy sikerű Continental Euro-
pean Division of IADR kongresszus megrendezése Var-
ga Gábor professzor úr szervezésében szolgálta szak-
mai fejlődésünket és öregbítette jó hírünket a nagyvilág-
ban, és biztosított nagyszerű lehetőséget nagyszámú 
honfitársunk bemutatkozására. Kezdeményezésünkre 
a CED-IADR-hoz tagjaink számára jelentős mértékben 
támogatott továbbképzés is kapcsolódott. Fontosnak 
tartom, hogy nagyon közkedveltek a hallgatók körében 
a leggyakrabban hétvégén szervezett fogorvostan-hall-
gatók találkozója.

Jelenlegi vendéglátónk, Nagy Ákos Tanár Úr szíves in - 
vitálására a régen várt, a teljes magyar fogorvos társa-
dalom Árkövy Vándorgyűlése a gazdája e küldöttgyű-
lésnek. Ma indul a tudományos program Christopher 
Squier professzor előadásával, melyet vendégünk azon  
alkalomból tart, hogy az MFE tiszteletbeli tagjává 
választottuk. Ezzel felelevenedik egy régi hagyomány 
azok elismerésére, akik hazánk és az MFE érdekében 
a nem zetközi tudományos világból munkálkodtak. Itt 

kell fel emlegetnem hazai nagyságainkat, az Árkövy-
em lék érem legutóbbi kitüntettjeit, és mindnyájunk ne-
vében ezúton is szeretettel gratulálni Gera István, Már
ton Ildikó és Varga Gábor egyetemi tanároknak. 

2011-ben, amikor hazánk adta az EU elnökségét,  
a MOK Fogorvosi Tagozata volt a házigazdája a Coun-
cil of European Dentists éves közgyűlésének, profesz-
szor Hermann Péter elnök úr igen effektív és elegáns 
rendezvényt vezényelt le e rangos esemény kapcsán.

Az MFE egyetértésben működik a Magyar Orvosi Ka-
mara Fogorvosi Tagozatával, az új Fog- és Szájbeteg-
ségek Szakmai Kollégiumával, az Egyetemekkel. Zár-
szóként szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki munkájával hazánk e tudományos egyesületének 
tevékenységét bármi módon segítette. 

Kérem a tisztelt Küldött-közgyűlést, hogy beszámoló-
mat vitára bocsássa, és elfogadásáról döntsön. 

Dr. Tóth Zsuzsanna
főtitkár

2012. évben a következők  
szereztek PhD-fokozatot:

A szegedi Tudományegyetem  
Fogorvostudományi Karán

Dr. Kádár-Nagy Judit
Dr. Urbán István

2012. évben habilitációs  
képesítést kapott:

a semmelweis egyetem  
Fogorvostudományi Karán

Dr. Márton Krisztina

Az Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti  
és Fogászati Klinika dolgozóinak 

kitüntetései

2012 őszén a klinika két vezető oktatója kapott 
figyelemre méltó elismerést eddigi szakmai mun-
kájáért.

Dr. Barabás József klinikaigazgató egyetemi 
tanárnak a Diósdi Önkormányzat „Diósd Nagy-
község Díszpolgára” címet adományozta. A cím 
adományozásának indoklása, hogy Barabás pro  - 
fesszor „Diósd nagyközség fejlődéséhez, jó hír-
nevének öregbítéséhez kiemelkedően jelentős 
munkájával hozzájárult, példamutató emberi ma-
gatartásával köztiszteletben áll.”

Dr. Fülöp Emese egyetemi adjunktus 40 éve 
dolgozik az „aneszteziológia és intenzív terápia” 
területén, kulcsembere a klinikai kollektívának. 
Szakmai munkája, példamutató emberi magatar-
tása elismeréseként az Emberi Erőforrás Minisz-
tériuma vezetője Batthyány-Strattmann László- 
emlékérem kitüntetésben részesítette.

Mindkét kolléga elismeréséhez őszintén gratu-
lálunk!

Dr. Orosz Mihály


