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keltette érdeklődésüket. A Fogorvostudományi Doktori 
Iskolában emellett lehetőség van angol nyelvű doktori 
képzésben való részvételre is, mely keretében külföldi 
hallgatóknak is lehetőséget biztosítunk a fokozatszer-
zésre. Az állami ösztöndíjas hallgatókkal párhuzamo-

3. kép: Dr. Márton Ildikó, a Fogorvostudományi Kar (FOK)  
alapító dékánja feltűzi a szalagot

4. kép Dr. Márton Ildikó dékán és Dr. Zelles Tivadar dékán  
együttműködési megállapodást ír alá  

a Debreceni Egyetem FOK és a Semmelweis Egyetem FOK között

5. kép: Dr. Kelentey Barna, Dr. Varga Gábor, Dr. Somogyi András,  
Dr. Kóbor András, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Fejérdy Pál,  

Dr. Gerle János, Dr. Vágó Péter  
az együttműködési szerződés megkötésének napján

san nagy számban kezdik meg doktori tanulmányaikat 
a karon szakorvosként vagy rezidensként dolgozó, költ-
ségtérítéses hallgatók.

A Fogorvostudományi Doktori Iskola sikerességét 
mutatja, hogy a 2010 óta eltelt évek során összesen 
17 fő szerzett fokozatot. Doktori Iskolánk erősségei kö-
zött tartjuk számon a doktori cselekmények lebonyolítá-
sának nyitottságát és magas színvonalát. Az elkészült 
értekezések előbírálatára, végső értékelésére, a nyil-
vános védésre az adott szakterület leginkább értő és 
igényes itthoni és külföldi szakembereit kérjük fel. Tu-
dományos aktivitásunkat tükrözi, hogy Doktori Iskolánk 
a Debreceni Egyetem Klinikai Orvostudományok Dok-
tori Iskolájával közösen 2010 óta évente megrendezi 
doktoranduszainak éves szimpóziumát, melyen hall-
gatóink aktívan részt vesznek angol és magyar nyelvű 
előadások tartásával.

Dr. Márton Ildikó
egyetemi tanár  

Fogorvostudományi Doktori Iskola vezetője

Kedves Kollégák, kedves Barátaink!
Szeptember 27 és 29. között 22. alkalommal került meg-
rendezésre a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti 
Társaság nemzeti kongresszusa. A vendégtársaságok 
meghívása hagyományától eltérően második alkalom-
mal történt közös szervezés, ezúttal a Szegedi Fogor-
vos Találkozó rendezvényével.

A gyönyörű kora őszi időjárás, a SZTE József Atti-
la Tanulmányi és Információs Központ impozáns hely-
színe és a szervezők személye (Prof. Piffkó József,  
Dr. Seres László, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga, Dr. Frá-
ter Márk) szavatolta a rendezvény sikerét.

486 orvos kolléga és szakdolgozó, valamint 200 hall-
gató regisztrált a rendezvényre. A színes kiállítói hely-

MAÁSZT elnöki és főtitkári beszámoló



Megnyitó

Elnök választás

Illusztris társaság

Díjazottak

szín nagyon jól reprezentálta a cégek rendezvény iránti 
fokozott érdeklődését is.

A csütörtöki és szombati napokon összesen 5 száj
sebészet témájú szekcióban 48 előadást hallhattunk. 
A pénteki napon, MAÁSZT rendezvénytől eddig elté
rően, összesen kilenc, 30-40 perces felkért előadás 
hangzott el (Prof. Dr. Piffkó József, Dr. Joób-Fancsaly 
Árpád, Dr. Bella Zsolt, Dr. Szalma József, Dr. Marco 
Blaskovic, Dr. Németh Zsolt, Prof. Dr. Windisch Péter, 
Dr. Kalmár Hajnalka és Dr. Lászlóffy Csaba). A felkért  
előadók széles érdeklődésre számot tartó témában 
hoztak előadásokat, amelyet a résztvevők pozitív visz
szajelzései igazoltak.

A csütörtöki napon a MAÁSZT közgyűlése új ve
zetőséget és elnökséget választott, majd a szervezők  
a Rektori Hivatal épületében, nagyon jó hangulatú nyi
tófogadáson látták vendégül a résztvevőket. A szerve
zők köszöntése után Oberna Ferenc  újonnan választott 
MAÁSZT elnök is kedves szavakkal üdvözölte a meg
jelenteket.

Péntek este vidám sokaság töltötte meg a Hungi Vi
gadót. A szervezők mind gasztronómiai, mind zenei él
mények tekintetében bőkezűen gondoskodtak vendé
geikről.

Szombaton a kongresszus zárása előtt került aztán 
sor, hagyományainkhoz híven, a fiatal előadók díjazá
sára. Mind a „Fiatalok Fóruma díj” – azaz a társaság  
35 év alatti legjobb előadóinak adományozott díja, mind 
a Béres Károly Alapítványi díjazottak meghatározása 
a szekcióelnökök elfogulatlan pontozása alapján tör
tént. A társaság idei díjazottai, akik a következő kong
resszusunk regisztrációs díjának társaság általi té
rítését nyerték: Dr. Kiscsatári Ramóna, Dr. Kivovics 
Márton, Dr. Kovács Noémi, Dr. Kövér Zsanett – dr. Ju
hász Viviennel megosztva, Dr. Varga Csaba. A Dr. Bé
res Károly-díjat, mely egyösszegű pénzjutalommal jár, 
a következő kollégák nyerték: 1. helyezés: Dr. Szent
péteri Szófia, 2. helyezés: Dr. Kaján János Zsolt és  
Dr. Lázár Péter György, 3. helyezés: Dr. Galambos 
Bence, Dr. Kesztyűs Arthur, Dr. Pintér Gábor Tamás, 
Dr. Vlocs kó Máté.

Összefoglalva: reméljük és hisszük, hogy a tudomá
nyos ismeretek bővítése mellett a szakmai kapcsolatok 
és barátságok kialakítására és ápolására is nagyszerű 
alkalmat teremtett az idei kongresszus.

 Dr. Oberna Ferenc Dr. Szalma József
 MAÁSZT Elnök MAÁSZT Főtitkár


