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Dr. Gera István egyetemi tanár, kiváló és magas színvonalú gradu-
ális és posztgraduális oktatói munkájának elismeréseként vehette 
át az Emlékplakettet.

Forrás: Semmelweis Egyetem

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet vehetett át  
Dr. Gera István

Beszámoló a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság  
XVIII. Kongresszusáról  

(2014. október 2–4. Tapolca)

A MAÁSZT idei kongresszusát Dr. Somlai Károly fő- 
orvos úr rendezte meg Tapolcán a Hunguest Hotel 
Pe lion ban. Társaságunk 251 tagja regisztrált az ese-
ményre, melyen 51 előadás hangzott el, 1 workshop és  
1 poszter került bemutatásra.

A kongresszus fővédnökei Dr. Rácz Jenő a veszpré-
mi kórház főigazgatója és Császár László, Tapolca vá-
ros polgármestere voltak.

A megnyitón, hagyományainkhoz híven mestereink-
nek nyújtottunk át elismerő okleveleket. Ebben az év-
ben Prof. Dr. Szabó György, Dr. Bögi Imre főorvos és  
Dr. Pácz Miklós főorvos urak érdemelték ki a „Szájse-
bészetért” emlékplakettet és oklevelet. Érdemesült ta-
nítóinknak kimagasló szerepe volt a ma is aktív szak-
embergárda kiképzésében, a szakma felépítésében, 
meg tartásában.

A megnyitó hivatalos részét követően Haumann Pé-
ter színművész elementáris előadásában hallgathattuk 
meg Szokratész védőbeszédét. Azt ezt követő fogadás  
alkalmával alkalom nyílt kötetlen beszélgetésekre is. 
Csütörtökön, pénteken és szombaton hangzottak el  

a szekció-előadások, ahol meglepően sok fiatal kollé-
ga számolt be kutatási eredményekről, klinikai tanul-
mányokról, új módszerekről. Az előadások közötti szü-
netekben az érdeklődök 21 kiállító termékeit tekintették 
meg. Péntek este Sümegen vettünk részt lovasbemuta-
tón, majd hangulatos lovagi vacsorán.

A kongresszus alatt vezetőségi ülést és alapszabály-
módosító Közgyűlést is tartottunk. A vezetőség döntése  
értelmében jövő évi kongresszusunkat (mely egyben nem- 
zetközi Danubius Symposium is lesz) Prof. Dr. Olasz 
Lajos szervezésében, Pécsett tartjuk.

Köszönjük mindazoknak, akik előadásukkal, jelenlé-
tükkel megtisztelték tapolcai kongresszusunkat, és bár 
az időjárás nem fogadott minket kegyeibe, azért így is 
elmondhatjuk, hogy remek három napot töltöttünk a fes - 
tőien szép Káli-medence szívében.

 
Budapest, 2014. november 14. 
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