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2014. április 24–26. között, Marosvásárhelyen, a Nem-
zeti Színházban rendezték meg a 155 éves múltra visz-
szatekintő Egyesület hagyományos, rangos ülésszakát.

Az előadások (144) és poszterek (9) az orvostudo-
mány egész területét felölelték. Az előadásokat (plená-
ris, szekció), posztereket magyar nyelven prezentálták, 
a közös (magyar) nyelv és az orvostudomány adott al-
kalmat az erdélyi kórházakban, egyetemeken dolgozó 
magyar kollégáknak, hogy találkozzanak, szakmai és 
baráti kapcsolataikat ápolják.

Számos szakterületen magyar előadók (10) is be-
számoltak elért eredményeikről, de voltak meghívottak 
Dániából és Németországból is. A prezentációkat ter-
mékeny vita kísérte, nagy örömmel láttuk, hogy sok fi-
atal magyar orvos, kutató volt aktív résztvevője, vagy 
hallgatója az előadásoknak.

Szatellita-programként könyvbemutató, a Keresztény 
Orvosok Szövetségének közgyűlése, színházi előadás, 
kirándulás szolgált. Az első napon a gyönyörű színház-
ban állófogadás, a második napon a Laci csárdában 
hangulatos, zenés díszvacsora adott alkalmat a kötetlen 
beszélgetésekre.

Erdély történelmi és természeti csodái iránt érdek-
lődők az oda- vagy a visszaúton ellátogathattak Ko-
lozsvárra, Nagyváradra, a Királyhágóra vagy Maros-

vásárhelyről kiindulva gyönyörű kirándulásokat tehettek 
Szovátára, a Sepsiszetgyörgyre, a Gyilkos-tóhoz, a Bé-
kás-szoroshoz. A Maros menti falvak, városok meg- 
annyi magyar emléket őriznek, s kifogyhatatlan forrá-
sai a magyarságnak.

Egyetemünket, a Fogorvostudományi Kart, az a meg-
tiszteltetés érte, hogy meghívást kaptunk a Fogorvosi 
szekcióban, Plenáris előadások tartására. Dr. Bogdán 
Sándor csontpótlás, dr. Németh Zsolt szájüregi daga-
natok témakörben tartottak összefoglaló előadásokat.

Köszönet illeti az Erdélyi Múzeum Egyesület vezető-
ségét a meghívásért, de külön is szeretnénk Dr. Mártha 
Krisztina egyetemi docens Asszony vendégszeretetét, 
figyelmességét kiemelni. A Fogorvosi szekció szerve-
zőjeként, üléselnökeként és házigazdaként is felejthe-
tetlenné tette számunkra ezt a pár napot. Az utolsó na-
pon fájó szívvel vettünk búcsút Marosvásárhelytől, de 
szándékunk és vendéglátóink ígérete szerint visszaté-
rünk!
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