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Velkey György, a Társaság elnöke köszön-
tö#e elsőként a résztvevőket. Az elnök úr 
az elődöktől megszerze# értékekről be-
szélt. A rendezvény egyik újítása, hogy 
több Mesterek és Tanítványok előadást 
szerveztek, ezeken a tapasztalt kollégák 
és tanítványaik előadásaiban a múltat 
és a jövőt is megismerheti a hallgatóság, 
ami erősíti a bizonyítékokon nyugvó tu-
domány művelését. Hangsúlyozta, hogy 
a gyermekek gyógyítása melle# elenged-
hetetlen az egész családdal is foglalkozni, 
ennek hagyománya is az elődöktől szár-
mazik. Kiemelte a szakmai együ#műkö-
dés fontosságát: a gyermekgyógyászat egy 
multidiszciplináris tudomány, elengedhe-
tetlen a minden szintű egymásra +gyelés.

A köszöntést Mátyus László dékán a 
Nagygyűlés védnökeként folyta#a, aki 
egyben házigazdai minőségében is be-
szélt. Ő a szakma iránti csodálatát – csa-
ládi okokra utalva – fogalmazta meg, a 
legnagyobb elismerés hangján beszélve 
a gyermekgyógyászatról. A debreceni 

Gyermekklinikán a tudományos munka 
középpontjában is mindig a gyermek 
áll. A Klinika munkájának elismerése is, 
hogy a rendezvényt most Debrecenbe 
szervezték.

Balla György professzor, az Egész-
ségügyi Szakmai Kollégium Gyer-
mekgyógyászati Tagozatának elnöke 

köszöntőjében arra ösztönözte a részt-
vevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket és 
arra a legjobb válaszokat kapják.

Veres Gábor professzor, a debreceni 
Gyermekklinika igazgatója ugyancsak a 
kérdések felvetésére buzdíto#, legalább 
napszakonként egyet. Az újdonságokat is 
megfogalmazta: a céges szimpóziumokat 

elkülönítva külföldön bevezete# gya-
korlat mintájára a következő napokon 
a reggelihez szervezték. A posztereket 
elektronikusan lehet megtekinteni, a 
„posztersétát” péntek este tartják pogá-
csa és egy kis bor kíséretében.

A társaság díjait Kovács Tamás főtit-
kár és Fekete György professzor adták át.

A Schöpf-Mérei Emlékérmet két dí-
jazo# kapta: Balla György akadémikus 
professzor, valamint Szatmári András 
professzor posztumusz. A díj Schöpf-
Mérei Ágost emlékének ápolásán túl a 
gyermekgyógyászat, a gyermekegész-
ségügy és a társaság életében kiemelkedő 
tudományos, szakmai és szakpolitikai 
munkásságú kollégákat kívánja elis-
merni, akik a gyermekegészégügyért tar-
tósan és kiemelkedően tevékenykedtek.

A Bókay János Emlékérmet idén dr. 
Kovács Zsuzsannának ítélte az MGYT ve-
zetősége, a gyermekbántalmazási, gyer-
mekjogi és gyermekszociális területen 
végze# kiemelkedő munkájáért.

Fekete György professzor a díját-
adás elő# ismerte#e a díj névadójának, 
Petényi Gézának a magyar gyermekgyó-
gyászatban betöltö# szerepét, aki a há-
ború után, 1946-ban hozta létre a Fehér 
Kereszt Gyermekkórház utódjaként a 
Tűzoltó utcai Gyermekklinikát. Sajátos 
módon, 10–15 perces meg+gyelés után 
diagnosztizálta pácienseit, amit utána a 
laboratóriumi eredményekkel támasz-
to# alá. A létrehozo# alapítvány +atal 
szakemberek munkáinak támogatására 
jö# létre; idén a háromtagú kuratórium 
11 munka közül választo# ki ke#őt: dr. 
Horváth Klára és dr. Szakmár Enikő ré-
szesült a díjban.dr. Szakmár Enikő
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