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Egyszerre hat külföldi professzort avatnak a Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem Honoris Causa doktorává ma, pénte-
ken délelőtt 17 órakor, a városháza dísztermében. Az avatandó 
díszdoktorok tudományos életrajzát az alábbiakban közöljük. 
Dr. Kovács Kálmán 

(Kanada) 
A Torontói Egyetem Pa-

tológiai Intézetének pro-
fesszora Szegeden született 
1926-ban. Orvosi diplomáját 
itt szerezte, angliai tanulmá-
nyútja során PhD fokozatot, 
Angliában, az Egyesült Álla-
mokban és Kanadában to-
vábbi nyolc szakmai minősí-
tést szerzett meg. Tudomá-
nyos érdeklődése már korán 
az endokrinológia irányába 
fordult, aktívan résztvett a 
szegedi egyetem Endokrin 
Osztályának megszervezésé-
ben. 1968-ban megkezdett 
tanulmányútját követően - a 
kedvezőbb kutatási lehetősé-
gek miatt - Kanadában tele-
pedett le. Publikációinak 
száma jóval 1000 felett van, 
1991-ben jelent meg Functio-
nal Endocrine Pathology cí-
mű két kötetes könyve. 24 
könyvfejezet szerzője, társ-
szerzője, 1989-ben ő alapí-
totta az Endocrine Pathology 
című folyóiratot. 

Kovács Kálmán pro-
fesszor mindvégig megtar-
totta és jelenleg is ápolja 
szakmai tudományos kap-
csolatait a magyar orvostu-
dománnyal és a SZOTE-val: 
számos fiatal szegedi kutató 
tanulmányútját egyengette, 
elősegítette itthoni kollégái 
publikációs lehetőségeit. 
Meghívott előadóként éven-
te színvonalas előadásokat 
tart a SZOTE hallgatóinak. 

Dr. Erích Körber 
(Németország) 

A Tübingeni Egyetem 
Fog- és Szájbetegségek Kii-

Mától: 
kaktuszerdő 
az IH-ban.M 

Szúrós, apró és nagy, 
egyszínű és tarka „műalkotá-
sokat" szemlélhetünk meg 
mától vasárnapig a Szegédi 
Ifjúsági Házban. Tudniillik, 
ismét megrendezik a már ha-
gyományossá vált kaktuszki-
állítást, amelyen - Papp Ist-
ván szervező szerint - 20-
30-40 éves növényritkaságo-
kat csodálhatunk majd meg, 
a „fiatalabb" példányokat 
pedig meg is vásárolhatjuk. 

Papp István szerint lesz-
nek amerikai és afrikai kak-
tuszfajták, továbbá pozsgás-
növények és tiliandsiák is. 
Az árakról egyelőre csak 
annyit, hogy a legolcsóbb 
100, a legdrágább növény 
pedig 1000 forint körüli áron 
vásárolható meg. Érdemes 
lesz tehát ismét ellátogatni 
az IH-ba, annál inkább, mert 
erre az alkalomra igen mél-
tányos áron lehet belépője-
gyet váltani: a felnőttek 50, 
a gyerekek, a katonák és a 
nyugdíjasok pedig 25 forin-
tért tekinthetik meg a kiállí-
tást. 

ETKA - JOGA-tanfolyam 
kezdődik 

'95. szept. 18-án, 18 órakor 
az ipartestület épületében, 

I. em. (Horváth M. u.). 
Érd.: 62/311-592 telefonon. 
Ipartestületi tagoknak 

kedvezmény! 

Hat új d íszdoktor 
a SZOTE-n 

nikájának professzora 1925-
ben, Stuttgartban született, a 
Tübingeni Egyetemen szer-
zett fogorvosi diplomát, s ott 
kezdte el oktatói munkássá-
gát. 1968-ban nyert tanszék-
vezető professzori kineve-
zést a közreműködésével 
időközben stomatológiai 
centrummá fejlődött intéz-
mény fogpótlástani tanszé-
kének élére. Aktív munkás-
ságának négy évtizede alatt 
jelentós életművet alkotott. 
Ebben az időszakban követ-
kezett be a fogpótlástani 
anyagok, fogtechnikai eljá-
rások, protetikai módszerek 
robbanásszerű fejlődése, új 
szemlélet, korszerű megkö-
zelítési módok kialakulása. 
Ezekben a folyamatokban 
meghatározó szerepet töltött 
ije. Tudományos közlemé-
nyeinek száma 180 körüli, 
köztük számos monográfia, 
tankönyv, illetve könyvfeje-
zet szerepel. 

1978 óta ápol kapcsolato-
kat a szegedi egyetemmel, 
azóta a Fogászati és Szájse-
bészeti Klinika 15 oktatójá-
nak biztosított tanulmányi 
lehetőségeket - összesen 17 
év időtartamban. Ez a SZO-
TE számára felbecsülhetet-
len értékű. 

Dr. Michael McMahon 
(Anglia) 

A Leedsi Egyetem Sebé-
szeti klinikájának professzo-
ra 1942-ben született, orvosi 
diplomáját a Sheffieldi 
Egyetemen szerezte. Sheffi-
eld, Cardiff, Birmingham és 
Leeds jelentették pályájának 
egy-egy állomását. Kutató és 
klinikai tevékenységének 
középpntjában a pancreas és 
az epesebészet, valamint a 
minimálisan invazív (a lehe-
tő legkisebb fájdalommal já-
ró) sebészet áll. E témakö-
rökből 25 könyvfejezetet írt 
és 118 közleménye jelent 
meg neves nemzetközi fo-
lyóiratokban. 

A SZOTE Sebészeti Kli-
nikája 1980 óta tart fenn tu-
dományos kapcsolatot a Leedsi 
Egyetemmel. Ez alatt az idő 
alatt négy orvos egy-egy 
éves ösztöndíjas tanulmány-
úton volt az ottani klinikán. 
A két klinika 1991-ben 
nyert el egy három éves 
TEMPUS pályázatot: három 
fiatal orvos egy-egy éves ta-
nulmányutat töltött el Leeds-
ben, a szegedi klinikát pedig 
fel tudták szerelni a minimá-
lisan invazív sebészet végzé-
séhez szükséges legmoder-
nebb műszerekkel. Az elmúlt 
három évben McMahon pro-
fesszor bemutató műtétekkel 
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Az elvégzett munkát fix és teljesítményarányos jövedelemcsomaggal 
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Kézzel írt szakmai önéletrajzát az alábbi címen várjuk: 
SOFA Rt., Németh János kereskedelmi osztályvezető 

9400 Sopron, Terv n. 2. 

és továbbképző tanfolya-
mokkal nagyban hozzájárult 
a minimálisan invazív sebé-
szet meghonosodásához a 
szegedi klinikán. 

Dr. Shaul Massry 
(USA, Los Angeles) 

A Dél-Kaliforniai Egye--
tem Vesebetegségek Részle-
gének professzora 1930-ban 
született az iraki Basrában, 
orvosi diplomáját Izraelben, 
nefrológiai szakképesítését 
az USA-ban szerezte meg. 
Huszonöt könyvet, 80 
könyvfejezetet, több, mint 
500 tudományos közleményt 
írt, a világ legkülönbözőbb 
egyetemeire hívják vendég-
professzornak, számos szak-
mai elismerést kapott. 

A nemzetközileg elis-
mert, kimagasló szakember 
a szegedi I.számú Belgyó-
gyászati Klinika Nephroló-
giai Csoportját nagy értékű 
diagnosztikai eszközökhöz 
és módszerekhez segítette 
hozzá, tanulmányutakat biz-
tosított, számos alkalommal 
tartott elódásokat a SZOTE 
hallgatóinak. 

Dr. Jos Roelandt 
(Hollandia) 

A rotterdami Erasmus 
Egyetem Mellkas Centrum 
kardiológiai részlegének 

igazgató professzora 1938-
ban Belgiumban született. 
Nemzetközileg híres és elis-
mert kardiológus, különösen 
az echocardiológia területén 
ért el világszerte kiemelkedő 
és sokat idézett eredménye-
ket. Ő a kétdimenziós echo-
cardiographia egyik felfede-
zője, melynek klinikai alkal-
mazásában is különös érde-
meket szerzett. Elismert 
szaktekintélye a kardiológiai 
ultrahang diagnosztikának. 
Nyolc könyvet írt, publikációi-
nak száma meghaladja az 
500-at, meghívott lőadó és 
vendégprofesszor a világ 
számos egyetemén. 

Sokat tett a magyar kardi-
ológia és különösen a SZO-
TE-n az echocardiographia 
fejlődéséért. Intézetében ed-
dig négy magyar magyar 
ösztöndíjast fogadott öt 
hosszabb periódusra. 

Dr. Peter Pf legel 
(Németország) 

A Greifswaldi Egyetem 
Biofarmáciai és Gyógyszer-
technológiai Intézetének 
igazgató professzora 1936-
ban született, a lipcsei egye-
temen szerzett gyógyszerész 
diplomát. A gyógyszerészeti 
tudományok, ezen belül a bi-
ofarmácia nemzetközileg el-
ismert vezető szaktekintélye. 
Fő munkaterülete a hetero-
ciklusos vegyületek sztereo-
kémiája és elektrokémiai re-
aktivitása, valamint a gyógy-
szerészi technológia fiziko-
kémiai alapjai. 

Az általa vezetett intézet 
és a SZOTE Gyógyszerészi 
Vegytani Intézetének másfél 
évtizedes együttműködése 
alatt 23 tudományos közle-
mény jelent meg, két német 
doktori értekezés és több 
szegedi egyetemi doktori és 
kandidátiusi értekezés szüle-
tett. 
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1 kg 
11 

127 Ft helyett MOST* 
90 Ft helyett MOST* 

97 Ft helyett MOST* 
164 Ft helyett MOST* 

£ Ráma kocka 250 gr 65,40 Ft helyett MOST* 
^ Rizs 
^ ICETea 
^ Africana 
^ csokoládé 100 gr. 67,50 Ft helyett MOST* 
^ D. E. Omnia 
^ őrölt 250 gr 447 Ft helyett MOST* 
^ Anna 
S ásványvíz 1,51 
^ Csemege uborka 11 
£ Persü 2,4 kg 
^ Mlnna 2,4 kg * 

MOST! 
MOST» 

970 Ft helyett MOST* 
799 Ft helyett 

^ Nyitva tartás: hétfőn 7.00-17.00-ig 
^ keddtől péntekig 7.00-20.00-ig, 
^ szombaton 8.00-13.00-ig. 

nyugdíjasok fóruma 

Kedves Hölgyem, Uram! 
Egyetértek Önnel, aki úgy érzi, hihetetlen nehéz 

tájékozódnia ebben a napról napra új meglepetésekkel -
új rendeletekkel és intézkedésekkel - szolgáló világban. 
Különösen nagy gondot jelenthet ez azoknak az idős 
embereknek, akik elszigetelten, magányosan élnek, 
hiszen az épkézláb fiataloknak'sem könnyű a tájékozódás 
a paragafusok, a hivatalok útvesztőiben. A magunk 
szerény eszközeivel ebben kívánunk segítséget nyújtani, s 
amint értesültünk róla, nem vagyunk egyedül. Nem 
riválisként, hanem az azonos célt vállaló társként 
üdvözöljük, és ajánljuk figyelmükbe a Média-6 Rádió 
Belépő csak nyugdíjasoknak című műsorát, amely 
péntekenként 9 óra 20-tól hallható. Az Ön korcsoportját 
érintő témák mellett különböző nyereményekkel is 
kecsegtet a helyi adó: az érdeklődők telefonos játékban is 
részt vehetnek. Hasznos időtöltést kívánok, 

tisztelettel: 

Magány ellen 

Garzonházak, panziók 
Hazánkban már 1989 óta 

nem állami szervezetek (egy-
ház, alapítvány, egyesület, 
magánszemély) is működtet-
hetnek szociális intézménye-
ket. A költségvetés ugyan-
olyan normatív támogatást ad 
ezeknek a nem állami, szoci-
ális intézményeknek, mint az 
önkormányzatoknak. Az or-
szágban összesen mintegy 
700 állami, önkormányzati és 
nem állami jellegű szociális 
intézmény működik, ame-
lyekben elsősorban idős em-
berek állandó otthonra talál-
nak. Az itt lakók teljes ellá-
tást kapnak, beleértve a napi 
legalább háromszori étkezést, 
az orvosi ellátást, sőt szükség 
esetén a ruházkodást is. 

Ezek a létesítmények 
azonban az igényeknek csak 
egy részét képesek kielégíte-
ni. Jelenleg az önkormányza-
toknál mintegy ötezren vára-
koznak, akiknek már a kezé-
ben van a beutaló határozat, 
csak éppen helyet nem tud-
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nak számukra adni. Éppen 
ezért minden olyan kezdemé-
nyezésre, amely enyhíti ezt a 
feszültséget, szükség van, 
olyannyira, hogy a törvények, 
lehetőségek határain belül tá-
mogatja ezt a Népjóléti Mi-
nisztérium akár önkormány-
zati, akár nem állami jellegű 
kezdeményezésről legyen 
szó. 

Az ország több megyéjé-
ben működnek már ilyen in-
tézmények. A legtöbb az egy-
házé, de van alapítványi, 
egyesületi intézmény, illetve 
néhány panziót magánsze-
mély működtet. Ilyen szem-
pontból Békés és Pest megyét 
említik jó példaként, ahol 
gyors ütemben létesülnek 
magánjellegű panziók, főleg 
a főváros közelében. Az irán-
tuk támasztott igények egyre 
nőnek, ez várhatóan újabb és 
újabb ilyen létesítmények 
építésére sarkallja a vállalko-
zókat. Remélhetően a Csong-
rád megyeieket is. 

Paragrafus 

Nyugdíjemelés - méltányosságból 
Már a társadalombiztosí-

tásról szóló 1975. évi II. tör-
vény előírta, hogy különös 
méltánylást érdemlő, kivéte-
les esetben a törvény rendel-
kezéseitől eltérően is engedé-
lyezhető társadalombiztosítá-
si ellátás, így nyugellátás és 
baleseti nyugellátás is. 

Időközben a „jogi méltá-
nyosság" elvesztette eredeti 
célját, és egyfajta szociálpoli-
tikai intézményrendszerré ala-
kult át. A Nyugdíjbiztosítási 
Önkormányzat elnöksége a 
közelmúltban foglalkozott az 
1994. évi keretösszeg felhasz-
nálásának tapasztalataival. 

A méltányosságból történő 
nyugdíjemelés nem alanyi jo-
gon, nem állampolgári jog-
ként járó juttatás, ezért csak 
akkor nyújtható, ha a kérel-
mező körülményei különle-
ges méltánylást érdemelnek, 
így akkor, ha 

- a folyósított nyugellátás 
összege és a rendszeres egyéb 
jövedelem együttes havi 
összege nem haladja meg a 
kérelem elbírálásakor érvé-
nyes öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének (ami '95 jú-
nius elején havi 8400 forint 
volt) a kétszeresét, ha pedig a 
kérelmező kiskorút vagy 70 
éven felüli, illetőleg rokkant 
személyt tart el, akkor a kére-
lem elbírálásakor érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a két és félszere-
sét nem éri el; 

- engedélyezhető a nyug-
díjemelés annak is, akinek a 
lakásfenntartás költségei 

vagy az egészségi állapota 
miatt szükséges gyógyszer, 
illetőleg diétaigénye a nyug-
díjat és az esetleges egyéb jö-
vedelmét aránytalanul súlyo-
san terheli. 

Nyugdíjban, egyéb rend-
szeres szociális ellátásban 
nem részesülő személynek 
különös méltánylást érdemlő 
kivételes esetben - az egyéb 
feltételek megléte esetén is -
ellátás csak akkor engedé-
lyezhető, ha a kérelmező 
vagy az elhunyt özvegye, ár-
vája a jogosultsághoz, illetve 
a résznyugdíjhoz szükséges 
szolgálati időnek legalább a 
felével rendelkezik. 

A nyugdíjemelés méltá-
nyosságból azonban nem 
mindenkinek adható! Kivéte-
les nyugdíjemelés nem en-
gedélyezhető annak, aki az 
öregségi nyugdíjra jogosult-
sághoz szükséges korhatárt 
még nem töltötte be, vagy 
nem rokkant, kivéve, ha a ki-
vételes nyugellátást árvaellá-
tás címén engedélyezik. Nem 
engedélyezhető méltányos-
ságból nyugdíjemelés annak 
sem, akinek az ellátását nem 
a Nyugdíjbiztosítási Alap 
költségvetéséből finanszíroz-
zák, továbbá a nyugdíjazást, 
illetőleg a korábbi méltányos-
sági nyugdíjemelést követő 
három éven belül. 

A nyugdíjemelés méltá-
nyosságból történő emelése 
iránti kérelmet a nyugdíjas la-
kóhelye szerint illetékes me-
gyei nyugdíjbiztosítási igaz-
gatósághoz kell eljuttatni. 


