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fogor vosi központi gyakornoki képzés feltételrendsze-
re. Hasonló módon az állam kivonult a kötelező szin-
ten  tartó továbbképzés fi nanszírozásából is. 

Szerencsére a szakképesítés megszerzését a költ-
ségtérítéses rendszer ellenére is fi atal kollégáink több-
sége ambicionálja.

Az MFE Alapszabályának értelmében bizonyos dön-
tések meghozatala a küldött-közgyűlés tiszte. A mai 
al kalomra összehívott, a székhelyünk áthelyezéséről 
szóló határozat terve is.

Végül szeretnék köszöne tet mondani az elnökség, 
a vezetőség minden tagjá nak, a tisztelt küldötteknek, 
valamint minden fogorvos nak aktív munkájáért. Kérem 
a tisztelt Küldöttközgyűlést, hogy beszámolómat vitas-
sa meg, és egyetértés esetén fogadja el. 

Budapest, 2010. október 14.

*Időközben a pályázat összege kifi zetésre került.

 Dr. Tóth Zsuzsanna főtitkár

Batthyány-Strattmann László herceg – az Európa-hírű 
szemész, a „szegények orvosa” – születésének 140. 
évfordulója alkalmából Dr. Réthelyi Miklós nemzeti 

erőforrás miniszter és Dr. Szócska Miklós egészség-
ügyért felelős államtitkár 2010. október 28-án a mi nisz-

tériumban rendezett bensőséges ünnepség keretében 
kitűntetéseket adott át.

Több évtizeden keresztül végzett, kimagasló szak-
mai munkásságának elismeréseként BATTHYÁNY-STRATT-
MANN LÁSZLÓ-DÍJban részesült:

Dr. Gábris Katalin gyermekfogorvos-orthodontus, 
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyer-
mekfogászati és Fogszabályozási Klinika igazgatóhe-
lyettese, egyetemi docens és Dr. Kovács Ádám, a Sze -
gedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Száj-
sebészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként 
PRO SANITATE DÍJban részesült Dr. Popa Delia, a Békés 
Megyei Önkormányzat Pándi Kálmán Kórház Rende-
lőintézet orthodontus főorvosa.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeré-
seként MINISZTERI DICSÉRETben részesült Dr. Sántha 
Beáta, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 
Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-Orr-Gégészeti, 
Fej-Nyak Sebészeti Osztályának főorvosa és Dr. Bog-
dán Sándor arc-, állcsont-, szájsebész, a Semmelweis 
Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Száj-
sebészeti és Fogászati Klinikájának egyetemi adjunk-
tusa.

A Fogorvosi Szemle Szerkesztő Bizottsága őszin-
tén gratulál mind az öt kitüntetettnek, és további mun-
kájukhoz jó erőt és egészséget kíván!

HÍREK

A nemzeti erőforrás miniszter által 2010. október 28-án 
kitüntetett fogorvosok és szájsebészek
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