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Siófokon rendeztük az idei Nemzeti Kongresszust szep-
tember 29. és október 1. között, az elegáns környezetet 
biztosító Azúr Hotelben. A rendezvény jubileumi volt! 
Ahogy a programfüzet köszöntőiben olvashatjuk, ez  
a kerek évforduló jó alkalmat, lehetőséget adhat és 
adott is, az elmúlt húsz esztendő visszaidézésére, ér-
tékelésére és a jövőbe tekintésre. Ehhez járult még egy 
nagyszerű és impozás kiadvány, a Szentirmai Annamá-
ria főorvos asszony által szerkesztett, több mint 300 ol-
dalas emlékkönyv „20 éves a MAÁSZT” címmel.

Számos fekete-fehér és színes kép, programfüzetek 
nyitó oldalának illusztrációja, egyes (nem csak klinikai) 

szájsebészeti intézmény beszámolói színesítik a kiad-
ványt. Minden kollégának jó szívvel ajánljuk olvasását. 
(A könyvet minden tagtársunk ingyen megkapja. Átve-
hető, illetve megvásárolható a Semmelweis Egyetem, 
Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti 
és Fogászati Klinikán.)

A minden évben megrendezésre kerülő kongresz-
szusra 264 résztvevő regisztrált, és nagy örömünkre 
nagyon sok fiatal rezidens volt közöttünk. Ez a szak-

mánk utánpótlásának lehetőségét és a tudományos 
program érdekes voltát csillantotta fel számunkra.

A védnökséget Hunyady László (ÁOK) és Gerber 
Gá  bor (FOK) dékán urak, továbbá Potocskáné Kőrö-
si Anita siófoki alpolgármester asszony látták el. Az 
első nap végén volt a megnyitó és a nyitófogadás.  
A szakma illusztris vendégei és külföldi előadói jelen-
létében zajló megnyitón Szentirmai Annamária főorvos 
asszony – a kongresszus főszervezője – köszöntötte 
a résztvevőket, majd Dr. Németh Zsolt, a MAÁSZT 
elnöke köszönte meg a résztvevőknek jelenlétüket és  
kifejezte örömét, hogy ilyen nagy számban jöttek el  
a kongresszusunkra. A Fogorvostudományi Kar dékán-
ja, Dr. Gerber Gábor nyitotta meg hivatalosan a ren-
dezvényt.

Az estét színessé és hangulatossá tették a kitűnő 
hangulatú zenei és művészettörténeti előadások.

A három nap alatt közel hatvan tudományos előadást 
hallgathattunk meg. Implantológia, dento-alveoláris se-
bészet, maxillo-faciális sérülések, rekonstrukciók, fejlő - 
dési rendellenességek, onkológia, és más érdekes ese-
tek témákban és szekciókban.

A kongresszus második napján kerekasztal megbe-
szélés volt a Szakmai Kollégium Tanács és Tagozat 
prominens személyei és a kollégák körében. Szabó  
professzor úr moderálásában a felkért hozzászólók és 
a megbeszélés résztvevői a jelenlegi lehetőségeket,  
a korlátokat és a szakma jövőjét elemezték. Ezt követő-
en a tudományos programot hátrahagyva egy kötetlen 
kirándulás keretében Herendre látogathattak a résztve-
vők. Este, elegáns környezetben, a bankett-vacsora so-
rán a kulináris élvezetek mellett rúdtáncos, illuzionista 
szórakoztatta a közönséget, miközben fergeteges han-
gulatot teremtett a MediColor zenekar.

Sok fiatal kolléga jelentkezése miatt külön „Fiatalok 
Fórumát” szerveztünk, ahol érdekes és lendületes elő-
adásokat hallhattunk ifjú kollégáink tolmácsolásában. 

Beszámoló  
a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság  
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Őket az üléselnökök objektív pontozással értékelték kü-
löndíj odaítélésére.

A szekciók közötti szünetekben a 21 kiállító terméke-
it és újdonságait ismerhettük meg. A rendezvény sike-

réhez aranyfokozatú támogató (Orthosera Dental Kft.) 
is hozzájárult.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy egy csodaszép in-
dián nyárba burkolózó Balaton-parti hangulatban töltöt-
tük a hétvégét, miközben Szentirmai főorvos asszony 
lelkiismeretességével, precizitásával, minden részlet-
re kiterjedő figyelmével és az Asszisztencia Szervező 
Kft. segítségével egy nagyon színes és sikeres rendez-
vénynek voltunk részesei, ahonnan sok érdekes infor-
mációval és tudományos ismeretekkel gazdagabban 
térhettünk haza.

Budapest, 2016. október
Dr. Németh Zsolt  
MAÁSZT elnök

Pro Universitate-Díj ezüst fokozata

Az Egyetem érdekében végzett szakmai munkája, kima - 
gasló teljesítménye elismeréseként a Pro Uni ver si tate-
Díj ezüst fokozatában részesült Dr. Tarján Ildikó egye-
temi tanár, professor emerita, a Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogsza-
bályozási Klinika nyugalmazott igazgatója.


