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Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót a magam és 
a jelenlegi Dékáni vezetés, valamint Kollégáim nevében.
A Debreceni Fogászati Napok apropóján az idén is elkészítet-
tük magazinunkat, mely a hagyományokhoz híven egy vissza-
tekintés az előző évre, összefoglalva benne a Karunkon folyó 
munkát, legfontosabb eseményeket és eredményeinket.
Elmondhatjuk, hogy lépést tartva az európai és a világ más 
képzőhelyeivel, továbbra is magas szintű oktatást és betegellá-
tást igyekszünk megvalósítani, figyelembe véve a folyamatosan 
változó és egyre bővülő lehetőségeket, igényeket. Diákjaink 
összlétszáma az öt évfolyamon meghaladja a 600 főt, ennek 
közel fele az angol nyelvű programban tanul. Továbbra is büsz-
kék lehetünk, hisz a HVG által minden évben elkészített rang-
sorban ismét az ország legjobb fogorvos képző helyeként emlí-
tettek bennünket az „oktatói kiválóságot” figyelembe véve. 19 
db külföldi közlemény és számos tudományos diákköri munka 
készült oktatóink részvételével, melyek közül 2 díjazott volt az 
országos megmérettetésen. A fogorvostan hallgatók képzése 
és a tudomány mellet fontos szerep jut természetesen a poszt-
graduális képzésnek és a betegellátásnak is. A szakorvosképzés 
keretein belül 1200 fő folyamatos továbbképzését koordináljuk, 
melyből a regionális szakorvosképzés keretei között 81 fő re-
zidens képzéséért tartozunk felelősséggel. Évente közel 17 db 
tudományos és gyakorlati továbbképzést tartunk.
Évről-évre nagy öröm számunkra, hogy áprilisi rendezvényünk 
túllépve a határokat az előadók tekintetében nemzetközi érdek-
lődéssel zajlik, emelve ezzel a szakma iránt érdeklődők számát 
és a rendezvény színvonalát.

Sok szeretettel ajánlom olvasásra, lapozgatásra magazinunk 
legújabb kiadványát, melyben ez alkalommal a 2019-es év ese-
ményeit foglaltuk össze.

Üdvözlettel:
    Dr. Bágyi Kinga

Kedves Olvasó, egykori 
Diák, kedves Kolléga!

Dear Readers, Dear Former 
Students, Dear Colleagues,
I wholeheartedly welcome you on behalf of the Faculty 
management and all my colleagues to this year’s issue of our 
magazine.
 In accordance with tradition, the issue accompanying the 
2020 Debrecen Dental Days reflects on the last year to sum 
up the work done at the Faculty, and looks back on our most 
important events and results.
I can say that in line with other training institutions in Europe 
and all over the world we continue to deliver high standard 
education and health care, while also addressing ever-changing 
needs and taking advantage of new opportunities. We have 
over 600 enrolled students, nearly half of whom study in the 
English language program. We are also proud to announce 
that according to the annual ranking of the HVG the Faculty of 
Dentistry continues to be the most prominent dentist training 
institution of Hungary in terms of teaching excellence. Last year 
our colleagues published 19 articles abroad and a number of 
students’ scientific papers were prepared under the supervision 
of our lecturers, two of which earned top rankings at the 
national conference. Apart from dentist training and scientific 
research, postgraduate training and patient care are also of 
major importance. We are in charge of continuously providing 
specialization courses for nearly 1,200 dentists; and being a 
regional specialization center, we coordinate the training of 
81 of them who are undergoing specialized dental training 
as residents. Annualy, we provide around 17 theoretical and 
practical training courses.
Year by year, we are proud that our April event, which has 
become international in terms of lecturers, is attracting more 
and more participants both from Hungary and abroad, thus 
gaining higher reputation.
I kindly invite you to read this recent issue of our magazine 
summarizing the memorable events of 2019.

Yours faithfully,
    Dr. Kinga Bágyi 
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1994. tavaszán váratlanul behívatott ma
gához Keszthelyi Gusztáv professzor, a 
debreceni Stomatologiai Klinika igaz
gatója. Elmondta, hogy a fogászati képzés 
meg fog változni, és már első évtől beke
rülnek fogászati tantárgyak a tematikába. 
Abban az időben ugya n is csak a harma
dik évtől vált el a fogorvostanhallgatók 
képzése az álta lános orvostanhallgató
kétól, az első két évben egységes volt az 
oktatás. Ter mészetesen már akkoriban 
egyes elméleti, alapozó tárgyakat oktató 
inté zetek próbálták részletesebben ta
nítani azon részeket, melyek a fogászat 
szem pontjából fon tosabbak voltak (pl. 
fejnyaktájéki régió az anatómián). 
Professzor úr megkért, hogy dolgoz
zam ki az Odontológia c. tantárgy 
curriculumát, mely 1995. szeptemberé
től az első év, első félévében került beve
zetésre és a fogak, fogkörnyéki szövetek 
fejlődéstanával, anatómiájával, hisztoló
giájával foglal ko zik. Egyben módosítani 
kellett az Orális Biológia tantárgy tema
tikáját is, mivel abból át kellett emelni a 
fogakkal kapcsolatos részeket. 
Azért engem kért fel erre, mivel akkor 

HUSZONÖT ÉVE INDULT 
AZ ODONTOLÓGIA OKTATÁSA 
A DEBRECENI 
FOGORVOSKÉPZÉSBEN

már több, mint egy évtizede tanítottam 
az Orális Biológiát. Megkérdezte, hogy 
kit vennék magam mellé, akivel együtt 
végezném az oktatást. Kifejtette, hogy 
nem számít, melyik osztályon dolgozik a 
jelölt, ő engedni fogja az együttes mun
kát. Én Angyal János tanársegédet nevez
tem meg, aki akkoriban a Protetikai Osz
tályon volt, és akivel együtt dolgoztuk 
ki az Odontológia tantárgy tematikáját, 
és azóta is közösen végezzük az oktatói 
munkát.
  A tematika kidolgozása során engedélyt 
kértem Zelles Tivadar professzortól, a 
budapesti Orálbiológiai Tanszék vezető
jétől, hogy végiglátogathassam az ottani 
előadásokat és gyakorlatokat, mivel az 
Orálbiológia tematikánkat a budapesti 
curriculumhoz közelítettem. 
Az odontológia neve a görög odus, 
odontos szóból származik, mely fogat 
jelent. Ez egy fél éves stúdium, melyet 
az első év első félévében hallgatnak a 
fogorvostanhallgatók. Eleinte, jó pár 
évig, hetente egy előadás és egy gyakor
lat volt, később sikerült elérni, hogy heti 
két gyakorlati óra álljon rendelkezésre. 
Így több idő jutott a fogak mintázására, a 
fogfelismerés gyakorlására. 
A gyakorlatokon – éveken át – az első 
hetek ben koponyán, illetve kivetített 
szövettani metszeteken demonstráltuk 
az előadásokon elhangzottakat, majd az 
ötödik héttől, 2006tól már a harmadik 
héttől, és 2008tól pedig már a második 

héttől elkezdték a hallgatók a fogak min
tázását. Ezt a változást gyakorlatilag a 
hallgatók „kényszerítették” ki, mivel alig 
várták, hogy faraghassanak, illetve min
tázzák a fogakat. Háromféle anyaggal 
dolgoznak, krétából, viaszból faragnak, 
gyurmából mintáznak tej és maradó fo
gakat. (1. ábra)
Éveken keresztül jegymegajánlás révén 
kaptak a hallgatók félév végi jegyet (gya
korlati jegyek és dolgozat eredmények 
átlaga), 1es esetén kötelezően, illetve, ha 
valaki javítani akart, szóbeli vizsgát tett. 
Mivel több hátránya is volt ennek a 
szisztémának, ezért 2003tól bevezettük 
a mindenkire kötelező szóbeli vizsgát.  
A dolgozatok és gyakorlatok teljesítmé
nye pedig módosíthatja a szóbeli kollok
vium jegyét. 
A szóbeli vizsgán egy tételt húz a hallgató, 
valamint egy maradófogat kap (kivéve 
a bölcsességfogakat), melyet pontosan 
meg kell nevezni (magyar hallgatóknak 
latinul). Ez egyfajta beugrónak számít. A 
fogfelismerést a vizsga előtti hetekben a 
mintázás mellett gyakorolják, valamint 
az egész vizsgaidőszakban hetente 2X1 
órás fakultatív alkalmat biztosítunk ab
ból a célból, hogy oktatók segítségével 
gyakorolhassák a fogak felismerését. 
Az Odontológia tehát rendkívül fontos 
alapozó tantárgya a fogászatnak, mivel 
a hallgatók itt ismerkednek meg a fogá
szati nomenklatúrával, a fogak jelölésével, 
részletes anatómiájával, valamint a gya
korlatok javítják a manualitást, térlátást is. 
Összeségében a 25 év alatt 1178 magyar 
diák tanulta az odontológiát (429 fiú és 
749 lány), valamint 1351en vettek részt 
az angol nyelvű képzésben. Látható, hogy 

1. ábra / Figure 1
Gyakorlatokon készült fogmintázatok krétából, vi-
aszból, illetve gyurmából – Our students’ chalk and 
wax dental carvings and plasticine models 
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In the spring of 1994, I unexpectedly got 
an invitation to Professor Gusztáv Keszt
helyi, Head of the Stomatology Depart
ment in Debrecen. He informed me that 
dental training  was going to change and 
the new curriculum was going to in
clude dental subjects starting from the 
very first year. (At that time dental train
ing and medical training did not differ 
in the first two years; students received 
the same training, and their curriculum 
was different starting from the third year 
only. Of course, some of the Institutes 
teaching theoretical foundation subjects 
tried to provide more detailed infor
mation on the topics that were of more 
importance for dental students (e.g. the 
head and neck region in Anatomy).
The Professor asked me to put together 
the curriculum of Odontology, which 

ODONTOLOGY – PART OF THE 
DENTAL CURRICULUM 
IN DEBRECEN FOR 25 YEARS

was to be introduced in September 1995 
as a subject in the first semester of the 
first year to deal with the development, 
anatomy and histology of teeth and peri
odontal tissues. At the same time the 
syllabus of Oral Biology also needed to 
be modified as the parts related to teeth 
were imported into the new subject. 
The reason for choosing me for this 
task was that I had already been teach
ing Oral Biology for more than a dec
ade then. The Professor asked me who I 
would like to take on as my colleague to 
teach together with. He also said it did 
not matter at all which Department the 
person was working for, he would make 
joint work possible. I chose János Angyal 
Assistant Lecturer who was working at 
the Department of Prosthetics at that 
time. He helped me to put together the 

curriculum of Odontology and has been 
teaching the subject with me ever since. 
While developing the syllabus I asked 
permission from Professor Tivadar 
Zelles, Head of the Department of Oral 
Biology in Budapest, to attend their lec
tures and practicals because I planned to 
adjust our Oral Biology course to that in 
Budapest. 
The word odontology derives from the 
Greek word odus, odontos meaning 
tooth. This subject is a onesemester 
course in the first semester of the first 
year for Dentistry students. In the begin
ning – for a couple of years – there was 
one lecture and one practical a week, but 
later we managed to make it to a double 
class practical.  This way students had 
more time for the modelling of teeth as 
well as tooth identification. 
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bár az angol nyelvű képzés öt évvel a ma
gyar után kezdődött (2000ben), mégis 
létszámban jócskán felülmúlta a magyar 
hallgatókét. 
Éves lebontásban a magyar és angol nyel
vű képzésben résztvevő hallgatók létszá
ma sokszor igen nagy szórást mutatott. 
(2. ábra)
Az is figyelemre méltó, hogy az I. év első 
szemeszterében oktatott  magyar és an
gol nyelvű – hallgatók létszáma hogyan 
viszonyul ugyanazon évfolyam 5 évvel 
későbbi, azaz a fogorvosdoktorrá avatot
tak létszámához. Az ábrákról leolvasha
tó, hogy a magyar hallgatók esetében az 
Odontológiát felvettek kb. 2/3a végzett 5 
év múlva. míg az angol nyelvű képzésben 
ez csak kb. a fele az I. éves létszámnak. 
(3., 4. ábra)
Úgy vélem, az elültetett mag szárba szök
kent és fává terebélyesedett, mivel az 

4. ábra / Figure 4
Angol nyelvű képzésben résztvevő fogorvostan-hall-
gatók létszáma I. év. I. szemeszterében (Odontológia 
keretében) és ugyanazon évfolyam avatásakor  – 
The number of English program dental students 
in the first semester of the first year (studying 
Odontology) and the students of the same year at 
graduation

3. ábra / Figure 3
Magyar nyelvű képzésben résztvevő fogorvos-
tan-hallgatók létszáma I. év. I. szemeszterében 
(Odontológia keretében) és ugyanazon évfolyam 
avatásakor  – The number of Hungarian dental 
students in the first semester of the first year 
(studying Odontology) and the students of the same 
year at graduation  

Odontológia tantárgy messzemenően 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és 
az élet igazolta, hogy igen fontos alapozó 
stúdiuma a fogászati curriculumnak. 
A hallgatók kifejezetten szeretik a gya
korlatokon végzett munkát és megértik, 
hogy számukra ezen tantárgy elsajátí
tása „életbevágóan” fontos a hivatásuk 
szempontjából. Sokszor büszkék a gya
korlatokon kapott jegyükre és fotózgat
ják a megmintázott fogakat, a képeket 
elküldve családtagjaiknak, barátaiknak, 
ismerőseiknek. 
25 év egy emberöltőnyi idő és ma is 
ugyanolyan fontossággal bír ez a tan
tárgy, mint bevezetésekor. A negyed
század alatt az osztályok helyett tanszé
kek jöttek létre, a Stomatologiai Klinika 
Fogorvostudományi Intézetté, majd kar
rá alakult és ez alatt fogorvosok generá
ciói az Odontológia tantárgy keretében 

sajátították el a fogakkal kapcsolatos 
morfológiai ismereteiket. 
Az is ritkaság, hogy ugyanaz a két okta
tó – rezidensek bevonásával  végzi ma is 
a képzést. Néhány éve segíti a gyakorla
tok vezetését Balogh Bettina tanársegéd, 
PhD jelölt is. 
A visszatekintés a jeles évforduló alkal
mából készült, abban a reményben, hogy 
a jövőben is megmarad és tovább fejlő
dik az Odontológia tantárgy a debreceni 
fogorvosképzés curriculumában.

  Dr. Kelentey Barna
    egyetemi docens

I. év Odontológia – first year Odontology (904) végzettek – graduated (725)
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During the practicals of the first weeks 
in the first years we demonstrated on a 
skull or histological slides what we had 
taught in the lecture, then starting from 
week 5 (since 2006, starting from week 
3, and since 2008, starting from week 2)   
students could start carving, and model
ling teeth. This change has been „forced” 
by the students themselves because they 
were anxiously awaiting for the opportu
nity to carve or model teeth. Now they 
use three materials: chalk and wax for 
carving, and plasticine for modelling de
ciduous and permanent teeth. (Figure 1)
For years, students were offered a grade 
at the end of the semester (the average of 
the grades they got at the practicals and 
the test results). If a student failed, they 
had to take an oral test to improve their 
grade, and the same applied when some
one wanted to get a better grade than the 
one they had been offered.  
As this proved to be disadvantageous, in 
2003 we introduced an oral exam that 
was compulsory for everyone. The re
sults of the practicals and the short tests 
could improve the grade students got at 
the oral exam. 
At the oral exam every student picks a 
topic and gets a permanent tooth (but 
no wisdom tooth) to identify (Hungar
ian students need to name the tooth in 
Latin). This is a kind of prerequisite for 
the oral exam. Tooth identification is 
practised along with tooth modelling in 
the weeks preceding the oral exam, and 

two extra occasions of one hour are also 
provided in the exam period for those 
wanting to further practise tooth identi
fication with the help of instructors.  
Odontology, therefore, is an extremely 
important foundation subject in Den
tistry as this is the subject that teaches 
dental nomenclature, the labelling of 
teeth, and their detailed anatomy. In ad
dition, these practicals improve manual 
skills and spatial awareness as well.  
In 25 years a total of 1,178 Hungarian stu
dents have studied Odontology (429 male 
and 749 female students), along with 
1,351 students in the English program. It 
is clearly visible that although the English 
program commenced 5 years later than 
the Hungarian (in 2000), the number of 
international students has significantly 
surpassed that of Hungarian students. 
If we look at the individual years, we can 
see quite a big difference in the number 
of students learning in the Hungarian 
and the English program from year to 
year. (Figure 2)
It is also interesting to compare the num
ber of students – Hungarian and inter
national students alike – taught in the 
first semester of the first year, and the 
number of students of the same year af
ter 5 years, that is the number of students 
who received their diploma. The figure 
shows that two thirds of the Hungarian 
students who complete Odontology get 
their degree in 5 years, while in the case 
of the English program it is only half 

of the first year students who conclude 
their studies in 5 years. (Figures 3 and 4)
I think the seed we planted has grown 
and become a tree. Odontology has lived 
up to our expectations and proved to be 
a really important foundation subject in 
the dental curriculum.  
Students particularly like the practicals, 
and understand that this subject is „vi
tal” for their further studies. They are 
really proud of the grades they get and 
take photos of the teeth they have carved 
or modelled, and send these pictures to 
their family, friends or relatives.  
25 years have passed, but this subject is 
still as important as it was when we in
troduced it. During this quarter of a cen
tury the Divisions became Departments, 
the Department of Stomatology devel
oped into an Institute, then into a Faculty, 
and generations of dentists acquired the 
knowledge of dental morphology in the 
framework of Odontology.  
Another curiosity is that the same lectur
ers are teaching today as 25 years ago, of 
course with the help of residents. Bettina 
Balogh, Assistant Lecturer and PhD can
didate, has also been of help with practi
cals for a couple of years. 
This reflection has been triggered by the 
anniversary of the introduction, and we 
all hope to see Odontology remain and 
also develop in the dental curriculum in 
Debrecen. 
   Dr. Barna Kelentey 
                   Associate Professor

2. ábra / Figure 2
Az Odontológia képzésben résztvevő 

magyar és angol nyelvű hallgatók 
létszáma évenkénti lebontásban

The number of students studying 
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XX. JUBILEUMI 
DEBRECENI 
FOGÁSZATI NAPOK

A Debreceni Egyetem Fogorvos tudomá
nyi Kar korábbi vezetőinek lelkes és fá
radhatatlan munkájának köszönhető 
hogy 2019ben már XX. alkalommal ren
deztük meg a Debreceni Fogászati Napo
kat az elmúlt évek gyakorlatának megfele
lően a Kölcsey Konferencia Központban.
A jubileumi kongresszus alkalmából jó 
volt  visszatekinteni  a kezdetekre. 
A Magyar Fogorvostanhallgatók Egye
sülete Debreceni Szervezetének há
rom tagja, Balog Zita, Borbás Emese és 
Nagy Dominik, akkori III.és IV. éves 
fogorvostanhallgatók 1999ben álmod
ták meg az akkor Fogászati Szaknapok 
névre keresztelt rendezvényt. Debreceni 
fogászati anyagok eszközök kereskedel
mével foglalkozó vállalkozók és néhány 
egyetemi oktató közösen vetette fel, 
hogy szükség lenne egy fogászati témá
jú szakmai konferenciára. Az egyetem 
részéről Prof. Dr. Keszthelyi Gusztáv,  
Dr. Nagy Gábor, Dr. DobóNagy Csaba 
segítették a szervezést, és ötleteket adtak, 
hogy milyen témákról hallhatnának szí
vesen hallgatóink és a régióban praktizá
ló fogorvosok. 
Már az első rendezvényre is nagy szám
ban érkeztek a látogatók, a kongresszus 
két napos volt és 1012 kiállító mutatta 
be termékeit. 
Egy évvel később a szervezők már jóval 
több tapasztalattal a hátuk mögött kezd
ték meg a kongresszus szervezését. A ren

Dr Bágyi Kinga nyitóbeszéde – Opening 
speech by Dr. Kinga Bágyi

Dr. Varga István dékánhelyettes előadása – 
Presentation by Dr. István Varga, Vice-Dean 
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JUBILEE: 20Th DENTAL 
DAYS IN DEBRECEN

As a result of the tireless efforts of the 
former leaders of the Faculty of Dentist
ry at the University of Debrecen, in 2019 
we had the opportunity to organize the 
Debrecen Dental Days for the 20th time 
at the usual venue, that is the Kölcsey 
Conference Center. 
The jubilee congress was an opportune 
moment to look back at the beginnings.  
The idea of the event, then named Den
tal Open Days, was originally conceived 
in 1999 by three members of the Debre
cen Division of the Hungarian Dentistry 
Students’ Association, namely Zita Balog, 
Emese Borbás and Dominik Nagy, who 
were at that time 3rd or 4th year students. 
It was the joint interest of several Deb
recenbased entrepreneurs dealing with 
dental materials and devices as well as 
university lecturers to address the need 
for a conference on professional dental 
matters. On behalf of the university Prof. 
Dr. Gusztáv Keszthelyi, Dr. Gábor Nagy 
and Dr. Csaba DobóNagy made sugges

tions regarding the topics that should be 
of interest for their students as well as 
the dentists working in the region. 
The first event lasting for two days at
tracted a high number of visitors, and 
had 1012 exhibitors displaying their 
products. 
The next year’s organizers could already 
rely on plenty of experience when start
ing to organize the new congress. The 
event was again planned to be a twoday 
conference, but this time it would end 
with a gala dinner to make it a more spe
cial and joyful occasion. 
At the recommendation of Prof. Dr. Il
dikó Márton, the 2nd Dental Days in 
Deb recen focused on focus detection. 
With the help of the professor, the stu
dents organizing the conference invited 
the heads of several Clinics to give lec
tures related to the topic.  The custom
built exhibition stands of the second 
Congress proved to be more attractive 

for visitors; there were security guards 
to watch over the valuables and the 
participants; the students volunteered 
to serve as hostesses, and the organiz
ers managed to find a Sponsor as well. 
Moreover, we had dr. Magdolna Dima to 
give the opening speech on behalf of the 
Ministry.
Also, there were two curiosities. To start 
with, at that time dentists could only be 
invited via letters; however, the Cham
ber did not give the students access to 
their addresses.  They only provided the 
opportunity for students to write the 
addresses by hand on the hundreds of 
envelopes in the building of the Cham

Prof. Dr. Ildikó Márton, Prof. Dr. Phillip L 
Tomson

Debreceni 
Fogászati Napok 

Az alábbi szakképesítésekhez 
kötelező szinten tartó tanfolyam:

• konzerváló fogászat és 
       fogpótlástan
• fog- és szájbetegségek 
• fogszabályozás  
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• dento alveoláris sebészet 
• parodontológia
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• Prof. Maria Helena Gil    
 (Portugália)

• Prof. Dr. Sándor György    
 (Finnország)

• Prof. Dr. Dőri Ferenc    
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• Prof. Dr. Timo Peltomáki   
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• Dr. Phillip L Tomson     
 (Anglia)
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dezvényt szintén két naposra tervezték, 
melyet akkor első alkalommal zárt gálava
csora, színesítve ezzel is a programot. 
Prof. Dr. Márton Ildikó javaslatára a II. 
Debreceni Fogászati Napoknak a gócku
tatás lett a fő témája. Tanárnő segítségé
vel a konferenciát szervező hallgatók más 
klinikák vezetőit is felkérték előadás tar
tására a témában. A második kongresszus 
kiállításán már épített standokon várták 
a kereskedők az érdeklődőket, biztonsági 
szolgálat vigyázott az értékekre és a láto
gatókra, a hallgatók  hostess feladatokat 
vállaltak, és sikerült védnököt is találni. 
A Minisztériumból dr. Dima Magdolna 
nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt.
Két érdekesség amit érdemes megemlíte
ni: az egyik, hogy a fogorvosoknak ekko
riban még csak levélben lehetett meghívót 
küldeni, azonban a címeket a kamara nem 
adta ki a hallgatóknak. Csupán arra kap
tak lehetőséget, hogy a kamara épületében  
címezzék meg a több száz borítékot, kéz

zel. A másik pedig az, hogy az egyesület
nek nem volt alaptőkéje, hogy a rendez
vény pénzügyi alapjait megteremtse, ezért 
támogatókat kellett találni. Semmiféle 
üzleti terve, pénzügyi jártassága nem volt 
a szervező hallgatóinknak, de a kitartás 
és a lelkesedés meghozta gyümölcsét és 
mindent sikerült nem csak megszervezni, 
hanem finanszírozni is. 
Később azonban felvetődött az a problé
ma, hogy a szervező diákok hogyan szá
moljanak el a támogatók által felajánlott 
összeggekel, költségvetésre és könyvelés
re volt szükség, ezért a következő évtől az 
egyetem átvette a rendezvényszervezés 
irányítását. 
Ma már természetes hogy az eltelt két 
évtized alatt  kialakult hagyományoknak 
megfelelően a DFNhez kapcsolódva, 
minden évben megszervezzük a Kapcso

lat Napot és az Alumni találkozóval egy
bekötött Gálavacsorát. 
Mindeközben a Debreceni Fogászati Na
pok az ország egyik legszínvonalasabb 
szakmai találkozójává fejlődött, az évről 
évre meghívott neves külföldi előadók
nak köszönhetően pedig a szakmában is 
rangos nemzetközi kongresszussá nőtte 
ki magát. A gyakorló fogorvosok szak
mai továbbképzése mellett a rendezvény 
a fogorvostanhallgatók számára is kivá
ló kitekintési lehetőséget nyújt a hazai és 
nemzetközi újdonságokra.
2019. 1113. között, a XX. jubileumi 
Debreceni Fogászati Napok alkalmával  
is igyekeztünk az érdeklődők számára iz
galmas, szakmai szempontból is hasznos 
programot összeállítani. Karunk kiváló 
oktatóinak magyar nyelvű előadásai mel
lett ismét sikerült néhány elismert nem
zetközi előadót is meghívnunk, hogy a 
szakma különböző területeit áttekintve, 
tudásukkal, szakmai ismereteikkel és a 
legújabb kutatások eredményeivel to
vább emeljék a rendezvény színvonalát. 
Külföldi meghívott előadóink a pénteki 
napon tartottak előadást: Dr. Phillip L 
Tomson “Reversing the irreversible” – the 
future of pulp therapy, perhaps it’s closer 
than we think?, Prof. Dr. Timo Peltomáki 
Congenitally missing teeth – orthodontic 
considerations, Prof. Dr. Sándor György 
pedig Adipose Stem Cells in Cranio-
maxillofacial Reconstruction: Present Art 
and Future Direction címmel. 

Prof. Hegedű Csaba, Prof. Sándor György, 
Dr. Bágyi Kinga

Dr. Vitályos Géza és Dr. Nemes Judit egyetemi docens  – Dr. Géza Vitályos and Dr. Judit Nemes, 
Associate Professor

Dr. Marincsák Rita adjunktus előadása – 
Presentation by Dr. Rita Marincsák, Assistant 

Professor
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ber. The second curiosity was that the 
Association possessed no capital at that 
time; therefore they needed to find a 
Sponsor to provide the financial basis 
for the event. Even though the organiz
ing students completely lacked financial 
literacy and business plans, they proved 
to be so enthusiastic and persistent that 
they managed not only to organize the 
Congress but also found sponsors. 
Later, however, the organizing students 
turned out to have problems with how to 
properly account for the sums offered by 
the sponsors. With the need for budget 
and accounting, starting from the next 
year the University took over the control 
of organizing.
Relying on the traditions formed in the 
past two decades, today it is obvious 
that we continue to organize the DDD
related Partnership Day and the Alumni 
Meeting with its gala dinner every year.
In the past two decades the Debrecen 
Dental Days has become one of the most 
excellent professional events, a presti
gious professional international Congress 
featuring worldrenowned foreign lectur
ers every year. Apart from serving as a 
further training opportunity for dentists, 
the event also opens a window for dental 
students on the stateoftheart Hungar
ian and international developments.
The 20th Debrecen Dental Days held 
between 11 and 13 April, 2019, offered 
an interesting and professionally use
ful program for all the visitors.  Beside 
the outstanding lecturers of our Faculty, 
who gave presentations in Hungarian, 
we also managed to invite several inter
nationally recognized lecturers from a 
variety of fields to make the event even 
more effective and valuable by sharing 
their knowledge and professional skills, 
as well as the latest research results. 
The foreign lecturers gave their presen
tations on Friday. Dr. Phillip L Tomson 
talked about "Reversing the irreversible" 

– the future of pulp therapy, perhaps it’s 
closer than we think? Prof. Dr. Timo 
Peltomáki gave a presentation on Con-

genitally missing teeth – orthodontic con-
siderations, while the title of the lecture 
given by Prof. Dr. György Sándor was 

Adipose Stem Cells in Cranio-maxillo-
facial Reconstruction: Present Art and 
Future Direction.

Prof. Dr. Timo Peltomáki
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Dr. Bágyi Kinga dékánasszony hagyo
mánnyá avatta az elődei által életre keltett 
Kapcsolat Napot a XX. jubileumi DFN al
kalmából. A találkozóra ez alkalommal is 
meghívást kapott a FOK vezetősége, a dé
kán, a dékánhelyettesek, a kar professzo
rai, tanszékvezetői és prominens oktatói, 
és az egyetem vonzáskörzetébe tartozó öt 
megye fogorvos vezetője. A kerekasztal 
megbeszélésen továbbá részt vettek a me

KAPCSOLAT NAP 2019

A kapcsolat Nap részvevői balról állnak – The invitees of the Partnersip Day From left to right, standing: Dr. Varga István, Dr. Márton Ildikó, 
Dr. Nemes Judit, Dr. Bágyi Kinga, Dr. Körtvélyesi Andor, Dr. Skapinyecz Tibor, Dr. Szép János, Dr. Komlóssy Attila, Dr. Póta Sándor, Dr. Farkas 
Tamás. Balról ülnek – From left to right, sitting: Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Kovács Éva, Dr. Udvarhelyi Mária, Dr. Herczeg Olga, Dr. Tar Ildikó, 
Dr. Papp Katalin, Dr. Kertész Margit

Az Egyetem Díszudvarán rendezett 
Gála   vacsora, a jubileumi kongresszust 
megkoronázva ez alkalommal is kiváló 
alkalmat biztosított a FOK öregdiákjai 
számára  kapcsolataik ápolására, kötet

ALUMNI TALÁLKOZÓ 
ÉS GÁLAVACSORA

gyék fogorvos vezetői és a MOK Fogorvo
si Tagozatának mindkét alelnöke. 
A Kapcsolat Nap ülésén többek között 
szóba került a Fogorvostudományi Kar 
dinamikus fejlődése, a szaktárca és a fog
orvosok közötti párbeszéd, valamint Dr. 
Hegedűs Csaba professzor úr tájékozta
tást adott arról, hogy a FOK öt oktatója 
a szakképesítésekben bekövetkezett vál
tozásoknak megfelelően sikeres (Fogpót

lástan, Endodontia) szakvizsgát tett. Ezzel 
karunk továbbra is biztosítja a régióban a 
folyamatos szak és továbbképzést a tör
vényben meghatározott módon.
Emlékezetessé tette az eseményt, hogy 
a Kapcsolat Nap résztvevői, mintegy az 
eddigi munkájuk elismeréseként, egyegy 
művészi kivitelű emlékplakettet kaptak a 
jubileum alkalmából.

Dr. Szentandrássy Norbert, Dr. Bágyi Kinga, 
Dr. Varga István – XX. DFN nyitóbeszéd 

Opening speech - 20th Debrecen Dental Days

len beszélgetésekre. A szervezők és a 
kar, mint a vendéglátó most is igyekezett 
finom ételekkel, italokkal, kellemes mű
sorral megörvendeztetni a DFN résztve
vőit.  
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PARTNERShIP DAY 2019 

A Gálavacsorán külföldi vendégelőadóink is tiszteletüket tették – Our foreign guests lecturers at 
the Gala Dinner

Our Faculty organizes the Partnership 
Day every year as part of the Debrecen 
Dental Days. Carrying on the legacy of 
her predecessors, Dr. Kinga Bágyi Dean 
called the leaders of the Faculty, that is 
the ViceDeans, Professors, Heads of De
partment and prominent lecturers, as well 
as the Chief Dentists of the five counties 
in the catchment area of the University. 
The meeting was also attended by the two 
VicePresidents of the Dental Division of 
MOK (the Hungarian Medical Chamber).  
Among the topics discussed at the Part
nership Day were the dynamic develop
ment of the Faculty and the importance 
of a continuous dialogue between the 
related authorities and dentists. In addi
tion, Prof. Dr. Csaba Hegedűs informed 
the participants of the discussion on the 
number of colleagues who had recently 
become board certified.
This means that the Faculty can continu
ously provide special and further train
ing in the region in line with the relevant 
legislation. 
The event became even more memorable 
due to the fact that the participants of 
the Partnership Day were handed over 
amazing memorial plaques for their out
standing activity.

A Kapcsolat Nap résztve-
vői a XX.Debreceni Fogá-
szati Napok alkalmából, 
egy-egy művészi kivitelű 
emlékplakettet kaptak 
emlékül 

The participants of the 
Partnership Day held in 
the framework of  the 
20th Debrecen Dental 
Days were handed over 
amazing memorial 
plaques

The crowning glory of the Jubilee Con
gress was the Gala Dinner served in the 
festive inside courtyard of the University, 
which provided an excellent opportunity 
for the alumni of the Faculty of Dentistry 
to nurture old ties and engage in friendly 
conversations. On behalf of the Faculty, 
the organizers did again their best to be 
excellent hosts by offering magnificent 
dishes and drinks and joyful programs for 
the participants of the Debrecen Dental 
Days.   

ALUMNI MEETING AND GALA DINNER

A Gálavacsora helyszíne immár hagyomá-
nyosan a Debreceni Egyetem Főépületének 
belső díszudvara  – The venue of the Gala 
Dinner was the festive inside courtyard of the 
University, as usual
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Prof. Dr. Asmitha Wele a középindiai, 
punei Bharati Egyetem tanárának, az 
Ájurvéda Pharmakológia Intézetének 
vezetőjének ajánlásával 2019 májusá
ban karunkra látogatott Dr. Sameer K. 
Jadhav professzor (Dept of Conservative 
Dentistry M.A.R.D.C.  Pune University, 
India).
A két egyetem között a több mint három 
éve indult együttműködés eredménye
ként a punei Bharati Egyetem oktatói be
kapcsolódtak többek között a Debreceni 
Egyetem rákos megbetegedések, asztma, 
Alzheimerkór és neuropszichológiai je
lenségekkel kapcsolatos kutatásaiba, kur
zusokat tartottak, és lépéseket tettek az 
Európai Ájurvéda Tudományos Intézet 
megalapítására.
Dr. Sameer K. Jadhav bemutatta saját ku
tatási területeit, valamint a fogászat tárgy
körében kapcsolódási pontokat kerestünk 
nemzetközi kollaborációs lehetőségekre. 
Ilyen lehetőség Dr. Sameer K. Jadhav pro
fesszor úr Dr. Bágyi Kinga dékán általi 
felkérése is  a XXI. Debreceni Fogászati 
Napok kongresszusára vendégelőadóként.

AZ ÁJURVEDA TANSZÉK OKTATÓI 
LÁTOGATTAK A FOK-RA

Dr. Asmita Wele professzor, Dr. Sameer K. Jadhav 
professzor,  Dr. Bágyi Kinga dékán, Dr. Marincsák 

Rita adjunktus

In May 2019, Prof. Dr. Sameer K. Jad
hav (Department of Conservative 
Dentistry M.A.R.D.C. Pune Univer
sity, India) paid a visit to our Faculty 
at the recommendation of Prof. Dr. 
Asmita Wele, lecturer at the Bharati 
University in Pune, Central India, and 
Head of the Department of Ayurveda 
Pharmacology.
As a result of the cooperation between 
the two universities that started more 
than three years ago the lecturers of 
the Bharati University in Pune have 
joined the research activities done at 
the University of Debrecen in the field 

LECTURERS OF 
ThE DEPARTMENT 
OF AYURVEDA 
PhARMACOLOGY 
VISITED OUR FACULTY 

of cancerous diseases, asthma, Alzhei
mer’s disease and neuropsychology, 
among others. They have also been 
giving lectures and courses and have 
taken steps towards founding the Eu
ropean Institute of Ayurvedic Sciences.
Dr. Sameer K. Jadhav introduced us 
into his own fields of research, af
ter which we tried to establish the 
grounds for an international partner
ship in the field of Dentistry. As a first 
step, Dr. Kinga Bágyi Dean invited 
Prof. Dr. Sameer K. Jadhav to give a 
lecture at the 21st Debrecen Dental 
Days as a guest lecturer.
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„Csoki” és „Sanyika"

A FOKos Farsangi Mulatság a 2019
es évben is számos vidám pillanatot 
szerzett karunk munkatársainak. Az 
összejövetel kitűnő hangulatban telt 
a rendezvénynek otthont adó Klinika 
Moziban. 
A jelmezesek között volt többek között 
betyár, skót, vadász és medve, Minnie 
Mouse, unikornis, rabló és sok más 
jópofa figura. 
Csege Ibolya a FOK vezető asszisz
tense minden évben  igazán különleg
es jelmezzel örvendeztet meg minket. 
Idén Csoki karakterét öltötte magára 
az Üvegtigris című filmből, s Babet
táján magával hozta Sanyikát, akit 
Horváth Éva a kar Központi Steri
lizálójának vezető asszisztense alakí
tott. 
A hangulat pedig, milyen is lehetett 
volna, ha nem ízirájder? 

FARSANG A 
FOK-ON 

DENTAL CARNIVAL 
The Dental Carnival of 2019 was rich in hilarious moments bringing joy to all 
our colleagues taking part in the party hosted by the Klinika Mozi. 
Among the characters wearing costumes we could recognise a Hungarian ’be
tyár’, a Scotsman, a hunter and a bear, Minnie Mouse, a unicorn, a robber and 
other funny characters. 
Ibolya Csege, Chief Assistant of the Faculty surprises us with a quite special 
costume each and every year. This year she dressed up as Csoki from the Hun
garian film Üvegtigris, and arrived on her Babetta, in the company of Sanyika 
played by Éva Horváth, the Chief Assistant of the Central Sterilization Unit. 
And what was the atmosphere like? What else but ’ízirájder’ like? 
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FUT A FOK IX. ROTARY 
FUTÓFESZTIVÁL

Az elmúlt évekhez hasonlóan több ezren 
vettek részt a 2019. március 31én megren
dezett Rotary Futófesztiválon, ahol mint 
mindig, az eredmény helyett a jótékonysá
gon volt a hangsúly. 

Karunk oktatói minden évben szívesen 
vesznek részt a rendezvényen, melynek leg
népszerűbb eseménye a Jótékonysági Rota
ry futás. A táv ez alkalommal is 1993 méter 
volt, a debreceni Rotary Club 1993. évben 
történt újra alakulásának emlékére. A Fut a 
FOK csapat tagjai Dr. Hegedűs Csaba, Dr. 
Martos Renáta, Dr. Dóró Mariann és Tóth 
Jánosné Hajni, idén a maratoni váltó futás
ban jeleskedek.
A kellemes tavaszi időjárás is kedvezett a fu
tóverseny résztvevőinek. Reméljük, a követ
kező évben karunk még több futást kedvelő 
munkatársa indul a Rotary Futófesztiválon. Dr. Dóró Mariann és Dr. Martos Renáta, Rotary váltó-futás – Rotary relay

A Fut a FOK csapat állandó tagja
Tóth Jánosné Hajni – Our permanent team 
member

Dr. Dóró Mariann, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Martos Renáta és Tóth Jánosné,
FOK csapat, Rotary futófesztivál, 2019. – The team of the Faculty at the Rotary Running Festival in 2019

RUNNING FACULTY 9TH ROTARY 
RUNNING FESTIVAL

Following the tradition of previous 
years, thousands of people participated 
on 31 March, 2019 in the Rotary Run
ning Festival, where instead of results 
charity came first, as usual.  
Our colleagues are eager every year to 
take part in this competition, the most 

popular event of which is the Rotary 
Charity Run. The distance was the same 
as in previous years, that is 1993 meters, 
commemorating the 1993 refoundation 
of the Debrecen Rotary Club. The run
ning team of the Faculty included Dr. 
Csaba Hegedűs, Dr. Renáta Martos, Dr. 

Mariann Dóró and Hajni Tóth Jánosné, 
who excelled in marathon relay this year.
The fine spring weather was also favour
able for the participants. We hope to see 
even more colleagues fond of running at 
the Rotary Running Festival next year. 
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Eredményhirdetés után – Dr. Bágyi Kinga három éremmel gazdagodva 
After the award ceremony – Dr. Kinga Bágyi with her three new medals

A magyar orvos-tenisz csapat a vilniusi fedett csarnokban – The Hungarian medical tennis team in the indoor court in Vilnius

A World Medical Tennis Society 2019ben 
a litvániai Vilniusban rendezte meg a 49. 
Orvos Tenisz Világbajnokságot és Sportor
vostani Konferenciát.
A versenyen több mint 300 résztvevő 29 or
szágból érkezett.
Az idén 15 főből álló magyar csapat állan

WORLD MEDICAL TENNIS SOCIETY

The 49th World Medical Tennis Society 
Congress and Championship was hosted 
by Vilnius, Lithuania in 2019, and wel
comed more than 300 participants com
ing from 29 countries.
This year the most successful player of the 
15member Hungarian team was Dr. Kin
ga Bágyi, Dean of our Faculty, who  as 
a multiple WMTS medallist  is a perma
nent member of the team. In 2019 she was 
awarded three medals, one of each color.  
In the Ladies Doubles 45+ she was the 
partner of the Austrian player Ber
moser, and completed the game with a 
first place. In the Ladies Single she came 
second with a result of 1816, and won 
bronze medal as the partner of Kristóf 
Pongrácz in the Mixed Doubles.

dó tagjaként legeredményesebben karunk 
dékánja, a korábbi sokszoros orvosvilág
bajnok Dr. Bágyi Kinga szerepelt, aki mind
három medálból hozott egyet haza. 
A 45+ női párosban az osztrák Bermoser 
oldalán a dobogó legmagasabb fokára is áll
hatott. Egyesben 1816ra alakult játékkal 

ezüstérmet, vegyes párosban pedig Pong
rácz Kristóf társaként bronzérmet nyert.
Jövőre október elején a törökországi 
Antalyában rendezik a jubileumi 50. VBt, 
reméljük Dr. Bágyi Kinga dékán számára is 
újabb sikerekkel.

The 50th anniversary WMTS Congress 
and Championship will be held at the 
beginning of October, 2020 in Antalya, 

Turkey, which we all hope to bring con
tinued success to Dr. Kinga Bágyi Dean.
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A Debreceni Egyetem 1848/49es forradalom és szabadság
harc 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi szenátusi 
ülésén, karunk két munkatársa: Kocsárdi József műszerész és 
Kovács Judit fogorvosi szakasszisztens Kiváló Dolgozó kitün
tetésben részesült.
Az elismeréshez sok szeretettel gratulálunk!

Kovács Judit fogászati szakasszisztens és Kocsárdi József műszerész
a Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült – Judit Kovács 
qualified dental nurse and József Kocsárdi mechanic
 received the Excellent Worker of the University of Debrecen Award

KIVÁLÓ 
DOLGOZÓINK

At the formal sitting of the Senate of the University of Deb
recen held on the occasion of the 171st anniversary of the 
1848/49 Revolution and War of Independence two of our col
leagues, József Kocsárdi mechanic and Judit Kovács qualified 
dental nurse received the Excellent Worker Award. 
Hearty congratulations on their recognition!

ThE EXCELLENT 
WORKER AWARD IX. SEMMELWEIS NAP 

2019. június 29én karunk két szakdolgozója tartott előadást 
a IX. Semmelweis nap alkalmából rendezett továbbképző 
konferencián.  
A konferencia  a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
HajdúBihar Megyei Területi Szervezete, és a Hajdúnánás Vá
rosi Önkormányzat szervezésében évente kerül megrendezés
re egészségügyi szakdolgozók számára. 
Karunkat a rendezvényen idén Kerti Erika diplomás ápoló, 
fogorvosi asszisztens Traumás fogsérülések ellátása dento alve
o láris sebészeten, és Gulyáné Jósvai Ildikó fogorvosi asszisz
tens Fogászati góc és a prevenció jelentősége a fogászatban című 
előadásával képviselte.
Szakdolgozóink számos pozitív visszajelzést kaptak a kong
resszuson, színvonalas előadásuk elismeréseként pedig aján
dékcsomagot vehettek át a kongresszus Bíráló Bizottságának 
tagjaitól. 

Gulyáné Jósvai Ildikó és Kerti Erika a Fogorvostudományi Kar asszisztensei 
és Oláh Piroska  DEKK  Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika osztályvezető 
ápolója – Ildikó Gulyáné Jósvai and Erika Kerti assisstants at the Faculty of 
Dentistry  and Piroska Oláh, Head Nurse of the UDCC Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery  

9Th SEMMELWEIS DAY
On 29 June, 2019 two of our staff members gave presenta
tions at the further training conference held in the framework 
of the 9th Semmelweis Day.  This conference is organized 
for health care professionals every year by the HajdúBihar 
County Organization of the Chamber of Hungarian Health 
Care Professionals and the Municipality of Hajdúnánás. 
This year it was Erika Kerti, qualified nurse and dental assistant 
and Ildikó Gulyáné Jósvai dental assistant who represented our 
Faculty at this event and gave lectures on Dental Trauma Treat
ment in Dentoalveolar Surgery and Dental Foci and the Impor-
tance of Prevention in Dental Care, respectively.  
They received plenty of positive feedback on their presenta
tions and were also handed over a gift set by the members of 
the Evaluation Committee for their highquality work.  
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A Debreceni Egyetem és a tajvani College of Oral Medicine 
Chung Shan Medical University között kötött létrejött együtt
működési megállapodás cserediák programjának keretein be
lül, 2019 márciusában karunk két hallgatója, Youssef Adelina 
Stephanie és Kocsikos Bianka a Chung Shan Medical Univer
sity Fogorvostudományi Karán két hetet töltött.
A látogatás alkalmával számos szakmai újdonság tanulmányo
zására volt lehetőségük. Betekintést nyertek a Parodontológiai 
klinika, a Szájsebészet, az Orális medicina, a Fogszabályozás, a 
VIP klinika, a Fogászati altatás és szedáció, fogászati laborató
riumok, illetve az ápolóintézeti fogászati ellátás munkájába is.
A program keretében a Chung Shan Medical University két 
hallgatója 2019 szeptemberében viszonozta a látogatást. Tanul
mányozták oktatási rendszerünk működését, megtekintették 
karunk tanszékeinek betegellátó helyiségeit, oktatási terme
inket, komplex gyakorlatokon megfigyelőként vettek részt és 
különböző fakultatív programok is színesítette látogatásukat.

In the framework of the exchange programme forming part 
of the Cooperation Agreement between the University of 
Debrecen and College of Oral Medicine Chung Shan Medical 
University, Taiwan, two students of our Faculty, namely Ade
lina Stephanie Youssef and Bianka Kocsikos spent two weeks 
at the Faculty of Dentistry at the Chung Shan Medical Uni
versity in March 2019.
Their visit made it possible for them to gain insight into 
several professional developments. They were provided with 
insight into the work done at the Periodontology Clinic, 
Oral Surgery, Oral Medicine, Orthodontics, the VIP Clinic, 
Dental Anaesthesia and Sedation, Dentistry labs, as well as 
the dental care provided at a nursing home. 
In return, we received two students of the Chung Shan 
Medical University in September 2019. They got acquainted 
with our training programme, had a look at the rooms where 
the patients are attended to or our students receive education, 
and took part as observers in complex practicals. Also, they 
were offered a great variety of elective programmes. 

TAJVANI CSEREDIÁK PROGRAM

TAIWANESE EXChANGE PROGRAMME

Adelina Stephanie Youssef, Kocsikos Bianka 
Chung Shan Medical University

A Chung Shan Medical University hallgatói  Dr. Bágyi Kinga dékánnal és Dr. 
Szentandrássy Norbert oktatási dékánhelyettessel beszélgetnek – The students 
of the Chung Shan Medical University discussing with Dr. Kinga Bágyi Dean 
and Dr. Norbert Szentandrássy, Vice-Dean for Educational Matters
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INGYENES FOGÁSZATI SZÛRÔNAP
Mintegy száz felnőtt és gyermek vette igénybe az ingyenes szűrővizsgá
latot a karunkon megrendezett ingyenes fogászati szűrőnapon 2019. ok
tóber 8án. 
Idén kilencedik alkalommal várták fogászati szűrésre a város és a régió 
lakosait karunk negyed és ötödéves hallgatói, akik szakorvosi felügye
lettel végezték a vizsgálatokat. A szűrőnapot Dr. Nemes Judit egyetemi 
docens, a FOK Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszékének vezetője 
koordinálta, több mint negyven hallgató, valamint a kar hat fogorvosa és 
hat asszisztense fogadta az érkezőket.
Az idei rendezvényre a felnőttek mellett nagyon sok gyereket hoztak el a 
szüleik, a legfiatalabb páciens 3, a legidősebb pedig 82 éves volt.
Hallgatóink a felnőtteket a fogazat és a szájüreg átvizsgálása mellett ta
nácsadással és kezelési tervvel segítették, a gyerekeknél felmérték a fog
ápolási ismereteket, valamint játékos formában tanították meg nekik a 
helyes fogmosási technikákat.
Az idei rendezvény iránt érdeklődők magas száma azt mutatja, hogy van 
igény az ingyenes szűrővizsgálatokra, így 2020. őszén is szeretettel várjuk 
majd az érdeklődőket.

Ingyenes
Fogászati Szűrőnap

2019.
október 8. kedd

DE Klinikai Központ
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR ÉPÜLETE

17-19 óra

tanácsadás
szűrővizsgálat
gyerekprogramok

Kiadó: Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Debreceni Helyi Bizottság, 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A szűrőnap Dr. Nemes Judit egyetemi docens, a FOK Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék vezetőjének koordinálásával, több mint negyven 
hallgató közreműködésével zajlott – More than forty students assisted Dr. Judit Nemes Assistant Professor, Head of the Department of Pediatric 
and Preventive Dentistry in the conduct of the check-up day
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FREE DENTAL ChECK-UP DAY
Nearly a hundred adults and children visited our free dental 
checkup day held at the Faculty on 8 October, 2019. 
It has been the 9th time that our 4th and 5th year students invited the 
inhabitants of the city and the region for a dental checkup, and 
performed the necessary examinations under the supervision of 
the Faculty’s specialists. The coordinator of the checkup day was 
Dr. Judit Nemes Assistant Professor, Head of the Department of 
Pediatric and Preventive Dentistry, under whose guidance more 
than forty students, six dentists and six assistants working at the 
Faculty provided dental examinations and counselling for those 
interested.
This year we had plenty of children interested in the event; the 
youngest patient was 3, and the oldest was 82.
Our students examined adults’ teeth and oral cavity, and provided 
counselling and a treatment plan; assessed children’s knowledge 
on dental health and also taught proper teeth cleaning techniques 
in a playful manner. 
The large number of visitors to this year’s Dental Day clearly tells 
us there is a high demand for free checkups; therefore, we look 
forward to organizing a similar event in autumn 2020 as well.

A szűrővizsgálatokat szakorvosi felügyelettel negyed- és ötödéves 
fogorvostanhallgatók végezték – The check-up examinations were 
performed by our 4th and 5th year dental students under the supervision 
of our Faculty’s specialists

A gyerekek játékos foglalkozáson sajáthatták el a helyes fogápolás 
alapjait – Children were provided with the basics of proper oral care in 

a playful form

Hallgatóink csaknem száz szűrést végeztek el a rendezvényen – Our students conducted nearly a hundred check-ups 
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DOLGOZÓI DERBI PROGRAMjAIT AZ 
MFHE TAGOK IS SZíNESíTETTÉK

Az előző évekhez hasonlóan 2019ben is meghívást kaptak az 
Magyar Fogorvostan Hallgatók Egyesületének tagjai, hogy a 
Dolgozói DErbi programjait színesítsék a fogászat bemuta
tásával. Az eseményen több százan vettek részt. A standnál 
megfordultak visszatérő érdeklődők is, akik elmesélték, hogy 
a prevenciós munkának köszönhetően mennyit javult száj
üregük állapota. Ilyen és ehhez hasonló történetek mindig jól 
esnek nekünk, hiszen ebből tudjuk, hogy hasznos, amit csiná
lunk. Hallgatóink gyerekeknek és felnőtteknek szóló progra
mokkal készültek.

Részt vettek hallgatóink a 2019es ÉPEN rendezvényeken is. A 2 
nap során az egyetem más egészségüggyel kapcsolatos karaival 
és egészségügyi szervezetekkel együtt szűréseket tartottak, ahol 
az egészség fontosságára hívták fel az egyetemisták figyelmét. 
Sokan látogatták meg az MFHE standját magyar és külföldi 
hallgatók egyaránt. Kérdéseket tettek fel szájápolással, szájüregi 
panaszokkal kapcsolatban. Hasznos ajándékokkal lepték meg 
hallgatóink azokat, akik kitöltötték tesztünket. 

AZ MFHE TAGOK AZ ÉPEN 
RENDEZVÉNYEKEN

Fogászati bemutató a DErbin – Dental care presentation at the DErbi

THE MEMBERS OF THE MFHE 
ADDED FURTHER DIVERSITY TO THE 
EMPLOYEE DERBI

The staff of our Faculty look forward every year to participate in 
the DErbi  a oneday event organized for the employees of the 
University of Debrecen. 
This day offers a large variety of entertainment facilities for uni
versity employees and their family. Just like in former years, it 
was the cooking contest and the sports facilities that attracted 
the highest number of participants. The community experi
ences shared by the employees of the Faculty made their day so 
they are absolutely sure to take part next year as well.

Our students also took part in the 2019 series of events called 
ÉPEN (healthy). During the two days of the event they per
formed several different checkups together with students 
from other healthrelated faculties and health organizations, 
and called their fellow students’ attention to the importance 
of health. The stand of the MFHE attracted a large number of 
Hungarian and foreign students alike, who asked them plenty 
of questions related to oral care and conditions of the oral 
cavity. The visitors who filled in our questionnaire got useful 
presents.  

MFHE MEMBERS AT THE ÉPEN 

Együtt a DErbin – Together at the DErbi
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DEBRECENIMAMI CSALÁD 
EXPO-N IS jELEN VOLTUNK

Idén első alkalommal vettünk részt a Debrecenimami által 
szervezett Család Expon. Az MHFE tagjaival színes pro
gramokkal készültünk az eseményre, mivel a csecsemőktől kez
dve a nagymamákig minden korosztály képviselte magát. Több 
százan voltak kíváncsiak az expora. Standunknál a gyerekek 
színezhettek, gyurmából fogat készíthettek, megtanulhatták 
a helyes fogmosási technikát, és hogy milyen ételek jók vagy 
rosszak fogaiknak. A rendezvényről szóló Debreceni Tévé által 
készített előadásban látható is, amint hallgatónk a helyes fog
mosási technikáról tart bemutatót. A felnőttek kérdéseket tettek 
fel pl. a csecsemők helyes szájápolásáról, de ők maguk is meg
tanulhatták a helyes fogselyem és interdentális kefék használa
tát. Tesztkitöltés után ajándékkal kedveskedtünk nekik. 

Debrecenimami Család Expo – Debrecenimami Family Expo

Campus fesztivál, fogászati szektor – The dental sector at the Campus Festival

WE ALSO PARTICIPATED 
IN THE DEBRECENIMAMI 
FAMILY EXPO

This year was the first time we had participated in the Family 
Expo organized by Debrecenimami. The members of MHFE 
prepared a variety of activities for this event as hundreds of 
visitors ranging from toddlers to grandmas came to look 
around. At our stand children had the opportunity to do 
colouring, prepare model teeth from playdough, and learn 
proper teeth cleaning procedures; they were also informed 
on what foods are good or bad for their teeth. The film pre
pared about the event by Debreceni Tévé features one of our 
students giving a presentation on proper teeth cleaning. The 
adults asked questions regarding infants’ oral hygiene and 
could also learn about the use of dental floss and interdental 
brushes. Those who filled in our tests were given a present. 

A Campus fesztivál területén működő Egyetem tér elnevezésű 
helyszínen ismét az egyetem különböző egyesületei és szerve
zetei mutathatták meg magukat. Az MFHE tagok képviselték 
a fogászati szektort. Minden korosztály számára készültünk 
programokkal, hiszen a fesztiválra látogatók között is megta
lálható minden generáció. A négy nap alatt a FOKos hallgatók 
játékos módon vezették be a gyerekeket a szájápolás világába, a 
felnőttek pedig felmérhették tudásukat, mennyire vannak tisz
tában a fogászati alapokkal. 

The Egyetem Square on the premises of the Campus festival 
was again a place for the different associations and organisa
tions to make themselves visible. The dental sector was repre
sented by the members of the MFHE, who put together activi
ties for every generation. Dental students spent the four days 
introducing children in a playful manner into the world of 
oral hygiene, and testing adults on how aware they were of the 
basics of dental care.  

CAMPUS FESZTIVÁL SEM TELHETETT 
EL AZ MFHE-S TAGOK NÉLKüL

NO CAMPUS FESTIVAL WITHOUT 
MFHE MEMBERS
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A DE Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri 
Tanácsa 2019. április 2326. között rendezte meg 2018/19. 
tanévi Orvos és Egészségtudományi TDK Konferenciáját.

A DEBRECENI EGYETEM 2018/19. TANÉVI 
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TDK 

KONFERENCIÁJA – FOGORVOSTUDOMÁNYOK 
TAGOZAT DÍJAZOTTJAI:

Fogorvostudományok III. tagozat
1. helyezés - Molnár Dóra
Témavezetők:
Dr. Marincsák Rita – egyetemi adjunktus, Debreceni Egye
tem Fogorvostudományi Kar,
Dr. Tóth István Balázs – egyetemi adjunktus, Debreceni 
Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Fogorvostudományok II. tagozat
1. helyezés - Youssef Adelina 
Témavezetők:
Dr. Szalóki Melinda – egyetemi adjunktus, Debreceni 
Egyetem Fogorvostudományi Kar ,
Tóth Ferenc – egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem 
Fogorvostudományi Kar

A DEBRECENI EGYETEM 
2018/19. TANÉVI

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉG-
TUDOMÁNYI 

TDK KONFERENCIÁjA

SCIENTIFIC STUDENTS’ 
CONFERENCE IN MEDICAL 
AND HEALTH SCIENCES 
AT THE UNIVERSITY OF 
DEBRECEN
IN THE ACADEMIC YEAR 
2018/19

A DEBRECENI EGYETEM
2018/19. tanévi
Orvos- és Egészségtudományi TDK Konferenciája
Fogorvostudományok Tagozat

UNIVERSITY OF DEBRECEN
Academic year 2018/19
Scientific Students’ Conference in Medical and 
Health Sciences
Dentistry section

The Scientific Students’ Council of Medical and Health 
Sciences at the University of Debrecen held its Scientific 
Students’ Conference of the academic year 2018/19 between 
23 and 26 April, 2019. 

THE AWARD WINNERS OF THE DENTISTRY SECTION 
WERE AS FOLLOWS:
Dentistry section III
1st place – Dóra Molnár 
Supervisors:
Dr. Rita Marincsák – Assistant Professor, Faculty of Dentistry, 
University of Debrecen
Dr. István Balázs Tóth – Assistant Professor, Faculty of Gene
ral Medicine, University of Debrecen

Dentistry section II
1st place – Adelina Youssef 
Supervisors:
Dr. Melinda Szalóki  Assistant Professor, Faculty of Dentistry, 
University of Debrecen
Ferenc Tóth – Assistant Lecturer, Faculty of Dentistry, 
University of Debrecen
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ART AT THE 
FACULTY

MÛVÉSZET 
A FOK-ON
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Egyesület ál
tal megrendezett XI. Egyetemi Képzőművészeti Tárlaton, idén 
novemberben karunk három oktatója állította ki művét. 
A kiállításnak az Élettudományi Galéria adott otthont, ahol 
Dr. Kelentey Barna egyetemi docens Őszi alkonyat az Egye
tem térnél és Őszi színek a Botanikus kertbencímű fotóit, Dr. 
Balogh Bettina tanársegéd Indián fonatok és Zsinórékszerek, 
valamint Dr. Majoros Barbara központi gyakornok Csipkézett 
libatojás, Éjszakai égbolt, Mandala című munkáit tekinthette 
meg a nagyérdemű.

At the 11th Fine Arts Exhibition of the University organised 
by the Alumni Association of the Kossuth Lajos University of 
Arts and Sciences three of our lecturers put their works of art 
on display in November this year. 
The exhibition was hosted by the Life Sciences Gallery, where 
Dr. Barna Kelentey Associate Professor 
exhibited his photos entitled Autumn sunset 
in Egyetem Square and Autumn colors in the 
botanical garden, Dr. Bettina Balogh Assistant 
Lecturer displayed her cord jewellery works 
and Indian braids, and Dr. Barbara Majoros 
central trainee exhibited her Lace egg carvings, 
Night sky and Mandala.
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KONFERENCIA RÉSZVÉTELEK

International Association for Dental Research 
Vancouver, Kanada
Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár, a Bioanyagtani és Fogpót
lástani Tanszék vezetője Vancouverben, 2019. június 1824. 
között az International Association for Dental Research nevű 
nemzetközi szakmai szervezet évenként megrendezésre kerü
lő általános ülésén vett részt.  A konferencián „ Chlorhexidine 
gluconate release profile from PerioChip® in various pH 
solutions ” című poszterrel szerepelt.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Raluca Cosgarea, Prof. Dr. Anton Sculean és Prof. 
Dr. Dőri Ferenc a rendezvény helyszínén – Prof. Dr. Csaba Hegedűs, Dr. Raluca 
Cosgarea, Prof. Dr. Anton Sculean and Prof. Dr. Ferenc Dőri in the city of the 
conference

Dr. Nagy László, Dr. Balogh Bettina, Dr. Suta Péter, 
Dr. Tóth Enikő, Dr. Sipos Kitti,  Dr. Juhász Alexander 
European Society of Endodontology (ESE) Biennial Congress, Bécs

Dr. Marincsák Rita, Bob Bosman Elst instruktor, Dr. Martos Renáta 

European Society of Endodontology (ESE) Biennial 
Congress, Bécs
Az ESE 2019. szeptember 11.15. között Bécsben rendezett 
kongresszusán vett részt a Konzerváló Fogászat Tanszék hat 
oktatója: Dr. Juhász Alexander, Dr. Nagy László, Dr. Balogh 
Bettina, Dr. Tóth Enikő, Dr. Sipos Kitti és Dr. Suta Péter.

Nyári továbbképzés Fogorvosoknak
Pécs, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
2019. július 37. között, a Pécsett megrendezett nyári szakmai to
vábbképző konferencián karunk képviseletében Dr. Bágyi Kinga 
Ágnes dékán „A monoblock értelmezése az endodonciában”, Dr. 
Martos Renáta pedig „Etch and rinse? Self etch? Self adhesiv? Mi a 
siker kulcsa?” címmel  tartott előadást. 

GC által rendezett hands-on kurzus
Leuven, Belgium
2019. július 0407. között a GC által Leuvenben megrendezett 
magas színvonalú handson kurzusán vett részt Dr. Marincsák 
Rita és Dr. Martos Renáta, ahol Bob Bosman Elst instruktor 
a front restaurációk különböző rétegzési technkáit mutatta be. 
Oktatóink a kurzuson kipróbálhatták többek között a moláris 
fogak helyreállításának új lehetőségeit és ismerkedtek a szakma 
legmodernebb technikai eszközeivel. 
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International Association for Dental Research
Vancouver, Canada
Dr. Csaba Hegedűs Full Professor, Head of the Department of 
Biomaterials and Prosthetic Dentistry participated between 18 
and 24 June, 2019 in the plenary session organized by the Inter
national Association for Dental Research in Vancouver.  At the 
conference he presented his poster entitled "Chlorhexidine glu
conate release profile from PerioChip® in various pH solutions".

CONFERENCES WE ATTENDED

Prof. Csaba Hegedűs, Prof. Peter X. Ma
Vancouver, Canada

Hands-on course organized by GC, Leuven, Belgium

Prof. Csaba Hegedűs, Prof. Ferenc Dőri 

Dr. Juhász Alexander, Dr. Nagy László, Dr. Tóth Enikő 
Dr. Balogh Bettina,  Dr. Sipos Kitti, Dr. Suta Péter 

European Society of Endodontology (ESE) Biennial 

Congress, Vienna
Six lecturers of the Department of Conservative Dentistry, 
Dr. Alexander Juhász, Dr. László Nagy, Dr. Bettina Balogh, Dr. 
Enikő Tóth, Dr. Kitti Sipos and Dr. Péter Suta participated in 
the ESE Biennial Congress in Vienna between 11 and 15 Sep
tember, 2019. 

Hands-on course organized by GC
Leuven, Belgium
Between 4 and 7 July, 2019, Dr. Rita Marincsák and Dr. Renáta Martos took 
part in the excellent handson course organized by GC in Leuven, where in
structor Bob Bosman Elst presented several different layering techniques for 
front restaurations. The course provided our lecturers with the opportunity 
to try new techniques for the restoration of molars among others, and got an 
insight into the most modern technical devices used in this profession. 

ESE Vienna
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Dr. Vitályos Géza, Dr. Török Judit, EOS 2019 

ICP and EPA Joint Meeting
A European Prosthodontic Association 
és az International College of 
Prosthodontists által közösen megren
dezett konferencián vett részt karunk 
képviseletében Prof. Dr. Hegedűs Csa
ba és Dr. Radics Tünde Amszterdam
ban, 2019.09.04. és 2019.09.08. között.  
Oktatóinknak a kongresszuson több, 
a szakterületüket érintő tudományos 
posztert volt lehetősége megtekinteni 
és számos oktatási és a tudományos te
vékenységet egyaránt segítő, tartalmas 
előadás hangzott el. 

IDS Köln
A 2019. március 1216 között megrendezésre került Inter
nationale DentalSchau (IDS) nemzetközi fogászati kiállításon 
vett részt, a FOK oktatójaként Dr. Bágyi Kinga egyetemi docens, 
dékán, Dr. Kovalecz Gabriella adjuktus, Dr. Marincsák Rita ad
junktus és Dr. Radics Tünde egyetemi docens.
Oktatóink a kongresszuson számos szakmai (tudományos és 
technikai) előadást hallgattak meg. Az ötnapos rendezvényen 
több mint 3000 kiállító cég szerepelt, bemutatva a legújabb 
fogászati anyagokat, eszközöket és az egyetemi oktatást segítő 

 oktatástechnikai segédeszközöket, valamint új tankönyveket, 
e bookokat. 

Prof. Dr. Hegedűs Csaba a DE FOK 
Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék vezetője, 
Dr. Nagy Ákos egyetemi docens, intézetigazga-
tó, tanszékvezető PTE ÁOK Klinikai Központ 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Dr. Benke 
Beáta szakorvos PTE Klinikai Központ Fogászati 
és Szájsebészeti Klinika, Dr. Marada Gyula 
egyetemi adjunktus, részlegvezető, PTE Klinikai 
Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika
ICP and EPA Joint Meeting, Amszterdam  

EOS 2019
European Orthodontic Society Congress
Nizza, Franciaország
A European Orthodontic Society Congress 2019 júniusában 
tartott rendezvényén a FOK Fogszabályozási Tanszék képvise
letében Dr. Vitályos Géza, Dr. Török Judit és Dr. Hegedűs Vik
tória vett részt.   
A kongresszuson többek között előadásokat hallgattak a fogsza
bályozás jövőjéről, a genetikai háttér és fogszabályozás kapcso
latáról, hasadékos betegek ellátásáról, ismerkedtek a sebészeti 
beavatkozások tervezésében alkalmazható 3D szoftverekkel.
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Dr. Kinga Bágyi Associate Professor, Dean, Dr. Gabriella 
Kovalecz Assistant Professor, Dr. Rita Marincsák Assistant 

Professor, Dr. Tünde Radics Associate Professor

EOS 2019
European Orthodontic Society Congress
Nice, France
Dr. Géza Vitályos, Dr. Judit Török and Dr. Viktória Hegedűs 
represented our Department of Orthodontics at the Euro
pean Orthodontic Society Congress held in June 2019. At 
the Congress they had the opportunity to listen to presen
tations on the future of Orthodontics, the relationship be
tween Orthodontics and genetics, the dental care provided 
for patients with cleft lip/palate, and could also get an in
sight into 3D softwares available in the planning of surgical 
interventions. 

IDS Köln
Dr. Kinga Bágyi Associate Professor, Dean, Dr. 
Gabriella Kovalecz Assistant Professor, Dr. Rita 
Marincsák Assistant Professor and Dr. Tünde 
Radics Associate Professor took part in the 
international dental exhibition Internationale 
DentalSchau (IDS) held in Köln between 12 
and 16 March, 2019.  
Our lecturers listened to several professional 
presentations (both on scientific and technical 
aspects). At the fiveday event there were more 
than 3000 exhibitors present displaying the 
newest dental materials and devices, as well 
as new educational tools and materials, and 
ebooks supporting university education and 
training.  

Summer further training courses
Pécs, Department of Dentistry, Oral and 
Maxillofacial Surgery
Dr. Kinga Ágnes Bágyi Dean and Dr. Renáta Martos represented 
our Faculty at the summer further training conference held in 
Pécs between 3 and 7 July, 2019 with their presentations entitled 

"The meaning of monoblock in Endodontics", and "Etch and rinse? 
Self etch? Self adhesiv? What is the key to success?", respectively.  

ICP and EPA Joint Meeting
Prof. Dr. Csaba Hegedűs and Dr. Tünde Radics repre
sented our Faculty at the Joint Meeting organized by 
the European Prosthodontic Association and the Inter
national College of Prosthodontists in Amsterdam, be
tween 4 and 8 September, 2019.  
Our colleagues could look at a number of scientific post
ers in their field of interest, and also listen to several 
highquality lectures supporting their educational and 
scientific activity. 

EOS 2019



  

 

VEZETÔI KINEVEZÉSEK – APPOINTED HEADS

OKTATÓI KINEVEZÉSEK – APPOINTED LECTURERS

SIKERES SZAKVIZSGÁT TETTEK – 
DENTISTS WHO BECAME BOARD CERTIFIED IN 2019
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Dr. Varga István 
egyetemi docens 
általános 
dékánhelyettes

Dr. János Angyal 
Associate Professor 
Dentomaxillofacial 
radiology licence exam 

Dr. Hegedűs Csaba
egyetemi tanár
fogpótlástan 
szakvizsga orális 
implantológia
szakvizsga

Dr. D. Tóth Etelka 
tanársegéd
orális implantológia 
szakvizsga

Dr. Angyal János 
egyetemi docens
Parodontológiai 
nem önálló Tanszék

Dr. Szentandrássy 
Norbert
egyetemi docens 
oktatási dékánhe-
lyettes 

Dr. Bágyi Kinga Ágnes 
egyetemi docens
endodontia szakvizsga

Dr. Juhász Alexander 
szakorvos
endodontia szakvizsga

Dr. Sipos Kitti 
tanársegéd
Konzerváló 
Fogászat nem önálló 
Tanszék

Dr. Boda Róbert
mb. klinika igazgató
DE KK Arc-, 
Állcsont- és 
Szájsebészeti 
Klinika 

Dr. Bistey Tamás 
adjunktus
fogpótlástan 
szakvizsga

Dr. István Varga 
Associate Professor 
Vice-Dean for General 
Matters

Dr. Angyal János
egyetemi docens
Dento-maxillo-faciális 
radiológia licenc vizsga 

Dr. Csaba Hegedűs Full 
Professor specialized in 
Prosthodontics, as well 
as Oral Implantology 

Dr. Etelka D. Tóth 
Assistant Lecturer
specialized in Oral 
Implantology

Dr. János Angyal 
Associate Professor 
Department of 
Periodontology 

Dr. Norbert 
Szentandrássy 
Associate Professor 
Vice-Dean for Educa-
tional Matters

Dr. Kinga Ágnes Bágyi 
Associate Professor 
specialized in 
Endodontics

Dr. Alexander Juhász 
specialist
specialized in 
Endodontics

Dr. Kitti Sipos 
Assistant Lecturer
Department of 
Conservative Dentistry 

Dr. Róbert Boda 
Acting Head 
of Department
Department of Oral 
and Maxillofacial 
Surgery UD CC

Dr. Tamás Bistey 
Assistant Professor
specialized in 
Prosthodontics
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Dr. Márton Ildikó
egyetemi tanár
endodontia szakvizsga

Dr. Berecz Éva 
fogszabályozás 
szakvizsga

Dr. Hamid Leila 
fogszabályozás 
szakvizsga

Dr. Suta Márton József
konzerváló fogászat 
és fogpótlástan 
szakvizsga

Dr. Nagy László
tanársegéd
endodontia 
szakvizsga

Dr. Dakos Adél 
gyermekfogászat 
szakvizsga

Gyöngyösiné 
Dr. Hevesi Judit
fogszabályozás 
szakvizsga

Dr. Tar Fábián
parodontológia 
szakvizsga

Dr. Varga István 
egyetemi docens
orális implantológia 
szakvizsga

Dr. Radics Tünde 
egyetemi docens
fogpótlástan 
szakvizsga

Dr. Lampé István 
egyetemi főorvos
fogpótlástan 
szakvizsga

Dr. Antal Zsuzsa
konzerváló fogászat 
és fogpótlástan 
szakvizsga

Dr. Hadházi Zsófia 
parodontológia 
szakvizsga

Dr. Méri Annamária
konzerváló fogászat 
és fogpótlástan 
szakvizsga

Dr. Ildikó Márton 
Full Professor
specialized 
in Endodontics

Dr. Éva Berecz 
specialized 
in Orthodontics 

Dr. Leila Hamid 
specialized 
in Orthodontics 

Dr. Márton József Suta 
specialized in Re-
storative Dentistry and 
Prosthodontics

Dr. László Nagy 
Assistant Lecturer
specialized 
in Endodontics

Dr. Adél Dakos 
specialized in Pediatric 
Dentistry

Judit Gyöngyösiné 
Dr. Hevesi 
specialized 
in Orthodontics 

Dr. Fábián Tar 
specialized in 
Periodontology

Dr. István Varga 
Associate Professor 
specialized in Oral 
Implantology

Dr. Tünde Radics 
Associate Professor 
specialized 
in Prosthodontics

Dr. István Lampé 
Chief University Doctor
specialized in Prostho-
dontics

Dr. Zsuzsa Antal 
specialized 
in Restorative Dentistry 
and Prosthodontics

Dr. Zsófia Hadházi 
specialized 
in Periodontology

Dr. Annamária Méri 
specialized 
in Restorative Dentistry 
and Prosthodontics
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MIKULÁS A FOK-ON

A nagyszakállú Télapó mint minden 
évben, idén is ellátogatott karunkra.  
A FOKos gyerekek természetesen most 
is nagyon várták őt. 
A gyerekek és szüleik szép karácsonyi 
dalokkal fogadták a Mikulást, aki ez 
alkalommal is örömmel jött el közénk, 
s magával hozta a Karácsonyi Manót is. 
A Mikulás egyenként szólította a gyere

A FOK-os gyermekek és szüleik minden évben együtt várják a Mikulást – The Dentistry Faculty’s children and their parents waiting for Santa Claus

keket, sokan verset mondtak vagy éne
keltek neki.  Minden gyermeknek hozott 
csomagot, melyet a kedves segédei most 
is jól megpakoltak finomságokkal. Ez
után a hagyományos ünnepi uzsonna 
következett, ahol a vendégek kedvükre 
válogathattak a finom falatok közül. 
Végül, ahogy minden évben, a legifjab
bak birtokba vették karunk folyosóit, 
mert ilyenkor a FOK folyosóin még sza
ladgálni, bújócskázni is szabad ám! 

A Mik.. izé… vagyis Dr. Boda Róbert, Csege Ibolya 
és Dr. Bágyi Kinga J  – Sant…, er Dr. Róbert 
Boda, Ibolya Csege and Dr. Kinga Bágyi  J

A Mikulás és kedves 
segítői – Santa Claus 
and his dear elves

A Karácsonyi Manó Csege Ibolya és a Mikulás 
Dr. Boda Róbert  – The Christmas Elf Ibolya Csege 
helping Santa Claus, Dr. Róbert Boda 
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SANTA CLAUS’ VISIT 
TO THE FACULTY

The longbearded Santa Claus also paid 
a visit to our Faculty, like he does every 
year. Of course, the Faculty’s children 
had been eagerly waiting for him to 
come.  
The children and their parents sang a 
bunch of Christmas songs to welcome 
Santa Claus, who was again more than 
happy to visit us in the company of his 
Christmas Elf. 
Santa called the children one by one 
and encouraged them to recite a poem 
or sing a song for him. After that, every 
child got a package full of delicacies from 
Santa. The evening was concluded with 
a traditional festive dinner displaying a 
large selection of delicious snacks. 
Finally, as usual, the youngest kids oc
cupied the corridors of the Faculty as on 
these special occasions not only running 
around but hideandseek are also al
lowed. 

A Karácsonyi Manó és a kórus – The Christmas Elf and the choir
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A Fogorvostudományi Kar munkatár
sai minden évben együtt búcsúztatják 
az óévet. Ilyenkor visszatekintünk az 
elmúlt év eseményeire, megosztjuk ta
pasztalatainkat, élményeinket. 
Karunk 2019ben a Debrecen melletti 
Paripa Csárdában tartotta meg évzáró 
ünnepségét, ahol a kellemes erdős kör
nyezetben íjászbemutatót is megtekint
hettünk, sőt lehetőség volt az íjászkodás 
kipróbálására is. Finom magyaros éte
lek mellett jókat beszélgettünk, és ter
mészetesen volt zene és tánc is. 

Íjászkodás közben. Dr. Varga István dékánhelyettes 
és Dr. Lampé István az Oktatási Titkárság vezetője – Trying 
archery. Dr. István Varga Vice-Dean and Dr. István Lampé, 
Head of the Faculty Registrar's Office

Dr. Szentandrássy Norbert oktatási dékánhelyettes, Dr. Bágyi Kinga dékán és Dr. Varga István általános 
dékánhelyettes – Dr. Norbert Szentandrássy Vice-Dean for Educational Matters, Dr. Kinga Bágyi Dean and 
Dr. István Varga Vice-Dean for General Matters

ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

Évzáró ünnepség, Paripa Csárda 2019. – End of year party in Paripa Csárda in 2019
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The staff of the Faculty of Dentistry 
always say goodbye together to the past 
year. On these occasions we look back 
on the events of the year and share our 
experiences. 
In 2019 the Faculty organized its end 
of year party in the Paripa Csárda 
near Debrecen, where we also had 
the opportunity to watch an archery 
show in the middle of the woods, and 
those interested could also try this 
sport. We had friendly conversations 
with old colleagues, enjoyed delicious 
Hungarian specialities, and could also 
listen to music and dance. 

Íjászbemutató – Archery show

Az Évzáró ünnepségen nyugdíjba vonulásának 
alkalmából búcsúztattuk karunk műszerészét, 

Kocsárdi Józsefet – At the end of year party we said 
farewell to our retiring mechanic, József Kocsárdi

Dr. Bágyi Kinga dékán beszéde során visszatekintettünk a 2019-es év eseményeire 
The speech held by Dr. Kinga Bágyi Dean recollected the events of year 2019

END OF YEAR PARTY 



FOK DIPLOMAOSZTÓ 
üNNEPSÉG 2019.
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A Debreceni Egyetem vég-
zős hallgatói 2019-ben
Graduate students of the 
University of Debrecen in 
2019

Khandan Sara
Kocsikos Bianka
Rubi Kinga
Szakács Lili Zsófia
Zsoldos Márton
Abdullahi Abdi Samsam
Amar Sagi
Atia Maytal
Bassey-Duke Amanda
Bharkhada Shivani Jessel
Boller Erik-Masao
Bujdosó Sándor
Charalambous Giorgos
Chen Eden
Chenah Leila Souheila
Erdélyi Rita
Gerges Mina Maher Fathy
Gnilova Anastasia
Göndöcs Nóra
Gulyás Dóra
Gulyás István
Gyüre Lili
Heer Nikkita
Ingvarsdóttir Fanndís Thóra
Jászfalussy Szilvia Mónika
Jókay Helka
Kelemen Lili
Keresztessy Gitta Petra
Khajehzadeh Shahrzad
Király Evelin
Komáromi Henrietta
Kovács Luca Mária
Kozlok Edit
Körmendi Barbara
Lavochnik Michal
Leonidou Georgios
Losonczi Vivien
Máthé Veronika
Mészáros Marcell
Molnár Dóra
Mouwes Tamir
Németh Ilona Klaudia
Papaefstathiou Theostiriktos
Patel Mayon Haresh
Patel Shivangi Jennika
Payam Amir
Rácz Ildikó
Ratadia Reedhee

Az első sorban ülnek: Dr. Kiss Csongor egyetemi tanár, Dr. Márton Ildikó professzor asszony, Dr. Matesz 
Klára professor emeritus egyetemi tanár, Dr. Hegedűs Csaba professzor úr  – In the first line: Dr. Csongor 
Kiss Full Professor, Prof. Dr. Ildikó Márton,  Dr. Klára Matesz Professor Emeritus, Prof. Dr. Csaba Hegedűs 

Dr. Szentandrássy Norbert a FOK oktatási dékánhelyettese, Dr. Bartha Elek a Debreceni Egyetem oktatási 
rektorhelyettese, Dr. Bágyi Kinga a FOK dékánja, Körösparti Péter a Hallgatói és Doktorandusz Képviselet 
elnöke – Dr. Norbert Szentandrássy, Vice-Dean of the Faculty for Educational Matters,  Dr. Elek Bartha 
Vice-Rector of UD for Educational Matters, Dr. Kinga Bágyi Dean, Péter Körösparti President of the Student 
and Doctoral Student Representatives 

Diplomaosztó ünnepségünk alkalmából 
2019. július 5én a Fogorvostudományi 
Karon jelenleg tanuló, összesen csak
nem 700 hallgató közül 88an vették át 
diplomájukat, köztük 49 magyar és 19 
országból 39 külföldi diák.
Dr. Bágyi Kinga dékán köszöntő beszé
dében kifejtette, hogy hallgatóink  szak

mai felkészültsége a karunkon szerzett 
szakmai tudással biztos, jó alapokon 
nyugszik. Egy igen jó infrastrukturális 
háttérrel rendelkező intézményben ta
nulhattak, ami a HVG 2019 oktatói ki
válósági rangsora alapján az előkelő első 
helyen áll.



THE FACULTY'S GRADUATION 
CEREMONY 2019
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A talársapkák hagyományos feldobása – Traditional tossing of the hats

At our graduation ceremony (on 5 July, 
2019) 88 of the nearly 700 students cur
rently studying at the Faculty of Dentist
ry, including 49 Hungarian and 39 for
eign students from 19 different countries, 
received their diplomas. 
In her opening speech Dr. Kinga Bágyi 
Dean highlighted that our graduates’ 
professionalism and competence relies 
on strong foundations of knowledge 
gained at our Institution. Our students 
had the opportunity to study in an insti
tution with excellent infrastructure, an 
institute that came first in the ranking of 
the 2019 HVG based on the merit of our 
lecturers.

Rezaei Mahsun
Safar Fadi Raad Munir
Segal Keren Or
Szabó Zsófia
Száraz Krisztina
Taghipour Sina
Tardi Aliz
Tőkés Borbála
Török Szimonetta
Trencsényi Zsófia
Vindisch Melinda
Vinnai Patricia
Youssef Adelina Stephanie
Aleid Hwrah Shouqi M
Amiri Majed
Chung Hoang My
Dhiman Bimal Rai
Fairooz Ameen Jawad
Fenyves Nikoletta
Ihm Doo Roo

Javadi Hamid
Kovács Bence
Kovács Fanni
Kővári Anna
Krompaszki Patrícia
Lebadi Mahsa
Makhoul Loay
Molnár Csaba
Naeem Daniyal
Nagy Tímea Dalma
Oh SeungWoo
Okigbo Janilla Ijeoma
Petrik Dorina
Porcsin Ármin
Rátkai Karolina Kitti
Sebestyén András
Szabó Mercédesz
Szeleczki Fanni Martina
Szijártó Anna
Tóth Janka
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Diplomaosztó ünnepségünkön a Debreceni Egyetem Szená
tusa Professor Emeritus címet adományozott Dr. Matesz Klá
ra professzor asszonynak.
A Professor Emeritus címmel az egyetem legkiválóbb pro
fesszorainak teljesítményét, az egyetem érdekében végzett 
munkáját ismeri el és egyúttal jogokat és feltételeket biztosít 
további egyetemi tevékenységükhöz.

Több évtizedes kiemelkedő oktató, kutató és betegellátó mun
kája elismeréséül a Debreceni Fogorvosképzésért ösztöndíjban 
részesült Dr. Márton Ildikó professzor asszony, a Konzerváló 
Fogászati Tanszék vezetője és Dr. Hegedűs Csaba professzor úr, 
a Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék vezetője.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK 
ÁTADÁSA

 A Debreceni Fogorvosképzésért ösztöndíjban részesült Dr. Hegedűs Csaba pro-
fesszor úr,  a Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék vezetője – Prof Dr. Csaba 
Hegedűs Head of the Department of Biomaterials and Prosthetic Dentistry
was awarded the Scholarship for Dental Students’ Training in Debrecen

A Debreceni Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott 
Dr. Matesz Klára professzor asszonynak – The Senate of the University 
of Debrecen conferred the honorary title of Professor Emeritus 
on Prof. Dr. Klára Matesz 

A hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, az oktatás 
szervezésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a 
Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitüntetést vették át: Dr. 
Nemes Judit egyetemi docens, a Gyermekfogászati és Preven
ciós Tanszék vezetője, és Dr. Tar Ildikó egyetemi docens az 
Orális Medicina Tanszék vezetője.

A fogorvostan hallgatók gyakorlati képzésében végzett, több 
éves kiemelkedő oktatási tevékenységéért a Fogorvos tudo
mányi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért díszoklevél 
Arany Fokozatát kapta Dr. Erdélyi Zoltán.

Kiemelkedő oktató, kutató munkájának elismeréséül a Fogor
vos tudományi Kar Fiatal oktató, kutató ösztöndíját kapták: Dr. 
Hernádi Katinka tanársegéd, a Parodontológiai Tanszék oktatója 

A Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitüntetést vett át Dr. Nemes Judit 
egyetemi docens, a Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék vezetője – Dr. Judit 
Nemes Associate Professor, Head of Department of Pediatric Dentistry and 
Orthodontics received the Faculty's Instructor of the Year Award

A Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitüntetésben részesült Dr. Tar 
Ildikó egyetemi docens,  az Orális Medicina Tanszék vezetője – Dr. Ildikó 
Tar Associate Professor, Head of Department of Oral Medicine was given the 
Faculty's Instructor of the Year Award
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hONORS, AWARDS

At the graduation ceremony of our Faculty Prof. Dr. Klára 
Matesz received the Professor Emeritus award from the Senate 
of the University of Debrecen. 
The Professor Emeritus title is awarded to the most outstand
ing professors of the university, in recognition of their accom
plishments and the work they have done for the benefit of the 
institution, and provides them with conditions and rights for 
further university activities.    

In recognition of their several decades’ educational and re
search work as well as patient care, Prof. Dr. Ildikó Márton 
Head of the Department of Conservative Dentistry, and Prof. 
Dr. Csaba Hegedűs Head of the Department of Biomaterials 
and Prosthetic Dentistry were awarded the Scholarship for 
Dental Students’ Training in Debrecen Award. 
 
Dr. Judit Nemes Associate Professor, Head of Department of 
Pediatric Dentistry and Orthodontics and Dr. Ildikó Tar As
sociate Professor, Head of Department of Oral Medicine were 
given the Faculty's Instructor of the Year Award for their out
standing work in the theoretical and practical training of stu
dents and the organization of education.

For his outstanding dental training activities the honorary 
Golden Diploma was given to Dr. Zoltán Erdélyi.

In recognition of their outstanding educational and research 
activities, the following lecturers were given the Young Lectur
er and Researcher Scholarship: Dr. Katinka Hernádi Assistant 
Lecturer at the Department of Periodontology and Dr. Péter 
Béla Hajdu Assistant Professor, Dr. Edina Bakondi Assistant 

A Debreceni Fogorvosképzésért ösztöndíjban részesült Dr. Márton Ildikó profesz-
szor asszony, a Konzerváló Fogászati Tanszék vezetője – Prof. Dr. Ildikó Márton 
Head of the Department of Conservative Dentistry was awarded the Scholarship 
for Dental Students’ Training in Debrecen

A Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért díszoklevél 
Arany Fokozatát kapta Dr. Erdélyi Zoltán – The honorary Golden Diploma was 
given to Dr. Zoltán Erdélyi for his outstanding dental training activities

A Fogorvostudományi Kar Fiatal oktató, kutató ösztöndíját kapta Dr. Hernádi 
Katinka tanársegéd, a Parodontológiai Tanszék oktatója – Dr. Katinka Hernádi 
Assistant Lecturer at the Department of Periodontology received the Young 
Lecturer and Researcher Scholarship

A Fogorvostudományi Kar Fiatal oktató, kutató ösztöndíját vette á: Dr. Hajdu Pé-
ter Béla adjunktus a Fogorvosi Biokémiai nem önálló Tanszék munkatársa – Dr. 
Péter Béla Hajdu Assistant Professor at the Department of Dental Biochemistry 
receiving the Young Lecturer and Researcher Scholarship 
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és Dr. Hajdu Péter Béla adjunktus, Dr. Bakondi Edina adjunk
tus és Lenténé Dr. Köröskényi Krisztina tanársegéd a Fogorvosi 
Biokémiai Tanszék munkatársai és Dr. Tóth Adrienn tanárse
géd a Dentoalveolaris Szájsebészet Tanszék oktatója.

A Hallgatói Önkormányzat elnökének javaslata alapján, a 
Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele kitünte
tését vehette át kiváló tanulmányi eredménye és az egyete
men kifejtett aktív közéleti tevékenysége elismeréséül Gu
lyás István végzős hallgató.

A Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának felterjesztése alap
ján, a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elismerő Ok
levelét vették át: Amanda BasseyDuke, Molnár Dóra, Sara 
Khandan, Youssef Adelina és Hamid Javadi végős hallgatóink.

Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül 
Szakdolgozói ösztöndíjban részesült Gulyáné Jósvai Ildikó 
fogorvosi asszisztens.
A Karon végzett több éves kiemelkedő munkája elismeréséül 
a Fogorvostudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben 
részesült Bogdándyné Demeter Zsófia.

A Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elismerő Oklevelét vette át
Youssef Adelina végzős hallgató – Adelina Youssef was given the Diploma of 
Recognition of the University of Debrecen's Talent Council

Kimagasló közéleti tevékenységük elismeréseként Pro 
Facultate Iuventutis kitüntetésben részesültek: Dr. Eden Chen, 
Dr. Vinnai Patrícia, Dr. Youssef Adelina és Dr. Gulyás István.

Kimagasló tanulmányi, kutatási és közösségi tevékenységéért 
Dr. Kocsikos Bianka, a Fogorvostudományi Kar Kiváló Fog
orvostan hallgató kitüntetésben részesült. 
A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést a kiváló 
közéleti és szakmai tevékenysége elismeréséül Dr. Molnár 
Dóra vette át.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségi El
ismerő oklevelét a Debreceni Egyetemen végzett szakmai és 
közéleti tevékenységük elismeréseként Dr. Kocsikos Bianka és 
Dr. Szabó Zsófia kapta.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökének 
és Alelnökének Elismerő oklevelét vette át a Debreceni Egye
temen végzett szakmai és közéleti tevékenységük elismeré
seként Dr. Eden Chen, Dr. Tamir Mouwes, Dr. Krompaszki 
Patrícia és Dr. Tőkés Borbála.

A hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, az oktatás 
szervezésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a 
Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktató kitüntetésben része
sült Dr. Bistey Tamás adjunktus, a Bioanyagtani és Fogpótlás
tani Tanszék oktatója.

A Kar kitüntetett munkatársainak és hallgatóinak őszinte el-
ismeréssel gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk!
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Professor and Krisztina Lenténé Dr. Köröskényi Assistant 
Lecturer at the Department of Dental Biochemistry, as well 
as Dr. Adrienn Tóth Assistant Lecturer at The Department of  
Dentoalveolar Oral Surgery. 

At the recommendation of the President of the Student and 
Doctoral Student Representatives István Gulyás final year stu
dent received the Honorary Diploma of the Rector of the Uni
versity of Debrecen for his outstanding educational achieve
ments and active community work undertaken during the 
university years.

At the recommendation of the Talent Council Amanda 
BasseyDuke, Dóra Molnár, Sara Khandan, Adelina Youssef 
and Hamid Javadi were awarded the Diploma of Recognition 
of the University of Debrecen's Talent Council.

Ildikó Gulyáné Jósvai dental assistant was awarded for her 
several decades’ outstanding professional work.

The Worker of the Year Award was given to Zsófia Bogdán
dyné Demeter for her several years’ great work. 

The Pro Facultate Iuventutis was given to Dr. Eden Chen, Dr. 
Patrícia Vinnai, Dr. Adelina Youssef and Dr. István Gulyás for 
their outstanding community work. 

For her excellent educational, research and community work, 
the Faculty's Outstanding Dental Student Award was given to 
Dr. Bianka Kocsikos. 

The Excellent Student of the University of Debrecen Award 
was given in recognition of her outstanding community and 
professional work to Dr. Dóra Molnár.

Dr. Bianka Kocsikos and Dr. Zsófia Szabó were given the Stu
dent Council’s Diploma for their community work during the 
university years. 

The Honorary Diploma of the President and VicePresident of 
the Student Council of the University of Debrecen was given 
to Dr. Eden Chen, Dr. Tamir Mouwes, Dr. Patrícia Krompasz
ki and Dr. Borbála Tőkés in recognition of their professional 
and community work.  

Dr. Tamás Bistey Assistant Professor at the Department of De
partment of Biomaterials and Prosthetic Dentistry was hon
ored for his outstanding work in the theoretical and practical 
training of students and the organization of education with 
the Outstanding Lecturer of the Faculty of Dentistry Award.
 
Congratulations to the colleagues and students of the Faculty, 
we wish you success in your further activities! 

Szakdolgozói ösztöndíjban részesült Gulyáné Jósvai Ildikó fogorvosi asszisztens 
– Ildikó Gulyáné Jósvai dental assistant was awarded for her several decades’ 
outstanding professional work 

A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele kitüntetését vette át Gulyás 
István végzős hallgató – István Gulyás final year student received the Honorary 
Diploma of the Rector of the University of Debrecen
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