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Egyetemi tanulmányait 
a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem általá-
nos orvosi karán végez-
te1960–66 között.

1966–75 között a Sze - 
gedi Egyetem Fogásza - 
ti és Szájsebészeti Kli - 
nikáján dolgozott gya - 
kor noki, klinikai orvosi, 
majd tanársegédi be-
osztásban.

1972–73-ban egyéves tanulmányúton vett részt a lon - 
doni Eastman Dental Hospitalban, ahol parodontológiai 
szakképesítést szerzett. 1975-től a Pécsi Orvostudo má - 
nyi Egyetem Fogászati Klinikájának adjunktusa, majd 
1985-től egyetemi docense volt. 

Keszthelyi professzor Úr 1986-ban vette át az ak ko  - 
ri Stomatológiai Klinika vezetését Debrecenben Szent-
pétery József Professzor Úrtól. Egy Intézet életében 
nagy izgalommal jár az új vezető bemutatása, és em - 
lékszem [HCS], milyen aggodalommal vártuk a Pécsi 
Egye temről érkező új igazgató megjelenését. Leövey 
And rás rektor Úr mutatta be a könyvtárban összegyűlt 
mun katársaknak új vezetőnket, aki egy Churchill-idé-
zettel jelezte, hogy az elkövetkezendő években sem 
lesz ke vesebb munka Klinikánkon. Új bútor került a pro - 
fesszori szobába, az íróasztal mellé egy kis zöld széket  
helyeztek, melyen fiatal tanársegédként én is sokat ül - 
tem, mi közben a Klinikánk nehéz anyagi helyzetét pró - 
báltuk megoldani. A szemeszterben több munkatár-
sammal együtt rendszeresen bejártunk előadásokra, 
melyen a fogágy-betegségekkel ismerkedtünk meg ala-
po sab ban, hiszen professzorunk volt azon két fogorvos 
egyi ke az országban, akik e szakvizsgát Londonban 
sze rezték meg. 

Mint egyetemi tanárnak oktatási célkitűzése volt, hogy  
szilárd elméleti ismeretekkel és az alapellátásba be-
kapcsolódni tudó, gyakorlattal rendelkező fogorvosok 
ke rüljenek ki a Stomatológiai Klinikáról. Legyen meg  
az a képességük, hogy ismereteiket bővítsék, és nap - 
rakész állapotban tartsák. Tudományos kutatómun ká - 
jának első jelentős eredménye az M.Sc.-fokozat elé - 
réséhez írt értekezése, amely a különböző parodon-
tológiai vizsgáló eljárások korrelációjával foglalkozott. 
„A fogszuvasodás és a fogágybetegség egyéni meg - 
előzésének eszközei” című kandidátusi disszer táció-
jában a fogászati egyéni prevencióhoz rendelkezésre 
álló eszközöket vizsgálta. 

Az évek elteltével mindig új kihívások jelentek meg, 

új harcokat kellett megvívni, melyekre már egy ponton 
nem akart vállalkozni. Nyugdíjba vonulásától, 2001-
től egy dunántúli kis faluban Kisgörbőre vonult vissza, 
ahol a ház körüli teendőkkel foglalta el magát. 

A közben átalakult Klinikával, a Fogorvostudományi 
Karral kapcsolata megmaradt, és mint emeritus pro-
fesszor rendszeresen visszajött oktatni, vizsgáztatni, 
az elmúlt nehézségeket az idő jótékonyan elfeledtette.  
A régi barátok, munkatársak új otthonában rendszere-
sen felkeresték, egy-egy hétvégi alkalommal emlékezve 
az együtt eltöltött időkre. 

Utolsó útja Debrecenbe visszavezetett, a városba 
melyet korábban csak hírből ismert. Töretlenül harcolt, 
bi zonyított, személyesen mutatta a példát, hogy ho - 
gyan lehet és kell a legnehezebb körülmények között 
lemondások árán, helytállni az élet minden területén  
úgy, hogy közben a saját magunknak fontosnak tartott 
szak mai, általános magatartásbeli, morális értékek ne 
szen vedjenek csorbát.

Prof. dr. Keszthelyi gusztáv a Magyar Fogorvosok 
Egyesületének elnökségi tagja, majd 1991–2000 között  
alelnöke volt. Első titkára volt az MFE megalakuló Pa-
rodontológiai Szekciójának. Az NDK Parodontológiai 
Társasága 1986-ban levelező tagjának választotta. 
1987-től szerkesztőségi tagja volt a Fogorvosi Szemle 
című folyóiratnak. 1990-től tagja volt a Pierre Fachard 
Academynek. 1991-től az Academy of Dentistry Inter - 
national, valamint az International Academy of Perio d - 
ontology tagja, 1989–95 között a Federation Dentaire 
International-ban a szakértői bizottságok tagja, 1995-
ben a PARODONTOLógIA című egyetemi tankönyv 
szerkesztője volt. 1988-ban dr. Sallay Kornélia után 
elnöke lett az MFE Parodontológiai Szekciójának, amely 
ve zetése alatt több sikeres kongresszust szervezett. 
Kez deményezésére alakult meg 1995-ben az önálló  
Ma gyar Parodontológiai Társaság, amelyet 1995 de-
cemberében jegyzett be a Fővárosi Bíróság, és ő volt  
a Magyar Parodontológiai Társaság első elnöke. Kezde-
ményezésére csatlakozott a Parodontológiai Társaság 
a European Federation of Periodontology európai szer - 
vezetéhez, amelynek a Társaság 1996–2010 között tár - 
sult tagja, 2011-től pedig teljes jogú tagja. Keszthelyi 
professzor nyugdíjba vonulását követően a Parod on - 
tológiai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke lett. El-
évülhetetlen szerepe van abban, hogy hazánkban a pa - 
rodontológia a fogászat egyik elismert ágává vált, és 
az akkreditált szakképzés 2000-ben elindulhatott.  

1984-ben Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. 
1990-ben Baán Zoltán Alapítvány pályadíjat kapott. 

Professzor Úr, nyugodj békében! 

Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Gera István 

In Memoriam Dr. Keszthelyi gusztáv emeritus professzor 
(1941–2011)
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mAgYAr FogorvosoK 
egYesÜleTe

HUNgAriAN DeNTAl
ASSOCIATION 

A Magyar Fogorvosok Egyesülete
SE-FOg/2011.II/00075 kódszámon akkreditált

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMOT 
hirdet  fogorvosok, fogszakorvosok számára

Cím:
SÜRgŐSSÉgI ELLÁTÁS A FOgORVOSI gYAKORLATBAN

Időpont:
 CED-IADR budapesti nemzetközi kongresszus előtti nap:
 2011. augusztus 31, szerda, 9.00–15.00 óra

Helyszín:
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum

1088. Szentkirályi u. 47. Árkövy-előadóterem

Besorolás: 
kötelezően választható 
Akkreditált pontérték: 

eredményes vizsgával 14 pont
  MFE tagoknak  legalább 3  éves igazolt tagság után kedvezményes regisztrációs díj 

Program:
Bölcsességfogak sürgősségi ellátása és diagnosztikája, Dr. Szalma József

Parodontális sürgősségi ellátás, Dr. Gera István
Acut arcfájdalmak és a gnatologia kapcsolata, Dr. Hermann Péter

Traumás sérülések a gyermekfogászatban, Dr. Tarján Ildikó
Elsősegély a fogorvosi kezelés kapcsán előforduló rosszullétek esetén, Dr. Komlóssy Attila

Sürgősségi ellátás az endodontiában, Dr. Bartha Károly
Arcsérülések komplex ellátása, Dr. Barabás József

Jelentkezés:
 interneten az oftex portálon keresztül: www. oftex.hu 

a következő email címen: gera@fok.usn.hu
telefonon: 061 267-4907 Dr. gera István SE Parodontológiai Klinika

Jelentkezési határidő: 2011. aug.10.
www.mfe-hda.hu

Dr. Gera István
Magyar Fogorvosok Egyesülete

elnök
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A Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Tár sasága 
ez év október 7-én és 8-án rendezi meg to váb b képző tanfolyamát és XIX. Kongresszusát  

A XXI. szá zad kihívásai a fogpótlástanban  
címmel, melyre tisz telettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne Hévíz, Europafit Hotel. 
Az első napon továbbképző előadások hangzanak el,  

a második napon neves külföldi és hazai előadók mu tatják be a fogpótlástan  
valamely speciális területének legújabb eredményeit. 

A konferencia fő témái: 
Korszerű diagnosztikai módszerek, anyagok, techni kák és technológia

Minimál invazív szemlélet a fogpótlástanban
Parodontológiai szempontok a rehabilitációban 

A konferencia színvonalát neves külföldi előadók emelik: 
Dr. Wael Att, Freiburg 

Dr. Wendy Turner, London 
Prof. Pekka Vallittu, Turku

várjuk rövid tudományos előadások bejelentését,  
melynek határideje: 2011. június 30. 

A tanfolyam jellege kötelező szinten tartó (minden szakterületnek megfelelő, 14 továbbképzési pont),  
a konferencia 10 továbbképzési pont. A rendezvény összesen 24 pontra akkreditált.

Részvételi díjak: 
Tanfolyam, okt. 7: 24 000 Ft; Konferencia, okt. 8: 24 000 Ft 

Mindkét rendezvény együtt: 40 000 Ft. 
A Fogpótlástani Társaság tagjainak: 30 000 Ft

Rezidensek számára: 12 000 Ft (+ vacsora: 4 000Ft)

A tanfolyam és a két program együttes fizetése magá ban foglalja 
az október 7-én este rendezendő bankett árát is.  

Augusztus 31-e utáni befizetések esetén a részvételi díjak 10%-kal emelkednek.  
A rendezvény fogor vostan-hallgatók és azok számára,  

akik előadást jelen tenek be – a bankett kivételével – térítésmentes.

Bővebb tájékoztató és jelentkezési lap a Társaság hon lapján található:
http://dental.med.unideb.hu/mft/mft.html 

Információt nyújt: 
Menyhárt Éva, tel.: 06 52 255-515

   Prof. Dr. Hegedűs Csaba
MFT elnök


