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Kaján Tibor (1921–2016) grafiKusművész  
KapcsolaTa a szeKcióval

Kaján Tibor Munkácsy Mihály-díjas grafikus, karikatu-
rista, érdemes és kiváló művész. A magyar és egyetemes 
karikatúraművészet meghatározó művésze. Díjait, elis-
meréseit, könyveit hosszú lenne felsorolni. Itt csak annyit 
említünk, hogy a méltán népszerű Ludas Matyinak alapí-
tó tagja és évtizedekig munkatársa volt, és számos más 
folyóirat is rendszeresen közölte rajzait.

Hogyan kerültünk kapcsolatba ezzel a nagyszerű és 
népszerű művésszel? Mint annyi más esetben, személyes 
szakmai-baráti kapcsolatok révén. A folyóirat szerkesztő-
bizottsága egyik tagjának rokoni köréhez tartozott. 2001-
ben ismerkedtünk meg. és hamar baráti viszonyba kerül-
tünk. Kaján Tibor örömmel hozzájárult ahhoz, hogy raj-
zait közöljük, és segített összegyűjteni egészséggel, 
betegséggel foglalkozó munkáit. Így indítottuk el a Kaján 
Klinika sorozat. Ez olyan népszerű lett, hogy úgy döntöt-
tünk, könyvet adunk ki ezekből.

Alapítványunk szerződött a Mesterrel, aki olyan elége-
dett volt, hogy hozzájárult, bármikor közölhetjük mun-
káit. A könyvet Forgács dr. szerkesztette, és ő írta az 
előszót is. A nyomdai költségeket a Novartis cég vállalta, 
és a 80 oldalas kisméretű könyv példányait karácsonyi 
ajándékként orvos partnereiknek küldték el. Így a könyv 
üzleti forgalomba nem került, de egy-egy példánya antik-
váriumokban ma is fellelhető.

Az előszó néhány részlete:
„Ebben a kötetben a Kiadó kísérletet tett, hogy össze-

fogja Kaján Tibor azon remekműveit, amelyek a beteg-
gel, orvossal, egészséggel, betegséggel, gyógyítással, 
kórházakkal, kuruzslással szeretetteljes humorral foglal-
koznak. Legyen az céltábla közepébe lőtt injekció, a 
páciens által meztelennek képzelt röntgenes, vagy 
»depresszó«, ahol hangulatjavító gyógyszereket szolgál-
nak fel. Bármi is a téma, Kaján az orvost, a beteget, a 
betegséget és az egészséget is »kajánul« látja. Ezt az 
orvosok számára ismerősnek hitt témakört is új, görbe 
beállításban képes felmutatni. Ahogy nézegetjük, köny-
nyeink közt mosolygunk. Ezek volnánk?”

„A költészet az, ami a fordításban elvész” – mondta 
Róbert Lee Frost (1874–1963) amerikai költő. A zseniális 
karikatúra – amelynek nagymestere Kaján Tibor – nem 
„fordítható”, és szavakkal nem magyarázható. Mert 
„csak” lényege, költészete vész el. Így a Kaján Klinika 
kiadója csupán arra vállalkozhat, hogy a korábbi méltatá-
sokból néhány gondolatot továbbadjon.”

„Kaján Tibor minden egyes rajzáról tanulmányt lehet-
ne írni, életművéről pedig monográfiákat. Kaján Tibor 
karikatúráit nem kell ajánlgatni, aki csak egy kicsit is 
érzékeny e műfajra, magyarázgatás nélkül is tudja, hogy 
remekművekben gyönyörködhet. Ő a mi filozófusunk, 
akinek a Föld teremtésétől kezdve az emberiséget fenye-
gető pusztulásig mindenről van gondolata, ő a történé-
szünk, Noétól Einsteinig évezredeket fog át kaján tekinte-
tével, univerzális műbírálóként képzőművészeti, irodalmi, 
színházi és filmkritikáinkat is feldúsítja, merészen foglal 
állást a »nemzetközi élet« szövevényes-kényes ügyeiben. 
Időnként ellágyul, sőt érzelmes, s ilyenkor rajza lírai 
verset pótol, máskor moralistaként ítélkezik felettünk, de 
megértő bölcshöz illő mosollyal. Legkivált pedig az igazi 
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társadalombíráló dolgozatok tucatjaiban nincs annyi 
robbanószer, mint egyetlen rajzában, de ő nem pusztítani 
akar, csak figyelmeztetni: legyünk egy kicsit jobb embe-
rek. S ha lehet – okosabbak.”

 Fekete Sándor – Kaján Tükör 1986.
„Kaján olyan, mint mi, csak jobb. Finomabb, elegán-

sabb, könnyedén használja műveltségét, rezignált, de 
nem kiábrándult, valahogy jobbak az arányai.” 

 Esterházy Péter beszéde a Goethe Intézetben 2001.
„És most, nyájas olvasó, vedd kezedbe a könyvet, és 

lapozgass tovább. Kérlek, ha úgy érzed, hogy nevetned 
kell, csak nevess nyugodtan, hangosan és bátran. Nem a 
csiklandozott ember üres, gépies nevetése ez, hanem 
olyan nevetés, amelyet a bölcs éppoly kevéssé szokott 
szégyellni, mint a könnyeit.”

 Gádor Béla – Kaján rajzok 1955.
Végezetül egy igazi Kaján előszó, eredeti karikatúra-

szavakkal:
„Munkámban senki sem támogatott, ezúttal mondok 

ezért őszinte köszönetet.”
 Kaján Tibor – Kaján Lexikon 1969.



68 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2022/3-4

az inTernaTional sKeleTal socieTy (iss)  
31. Kongresszusa. málTa, 2004. oKTóber

Ez a csodálatos környezetben megrendezett kongresszus 
különösen jelentős az MRT-OS életében. Itt javasolta 
ugyanis a „kongresszusok helyszínét előkészítő bizott-
ság” vezetője, hogy kérjék fel Forgács dr.-t, 2007-ben 
Budapesten rendezze meg az ISS évi kongresszusát. A 
megtisztelő felkérésnek igen sok személyes, szakmai, 
tudományos és gazdasági vonatkozása volt. Sokan gratu-
láltak Forgács dr.-nak, és néhány kollega, akik még nem 
rendeztek kongresszust, kérték segítségét. Az ISS kong-
resszusait külföldön is egy amerikai cég rendezte, amely-
nek vezetője tárgyalást kezdeményezett Forgács dr.-ral.

A máltai kongresszusról részletes beszámolót jelentet-
tünk meg folyóiratunkban. Felhasználtuk ezt az alkalmat, 
hogy ismertessük a csont-radiológusok legjelentősebb 
nemzetközi szervezetének, az International Skeletal 
Society (ISS) felépítését, működését, amely sok vonatko-
zásban eltér más orvosi társaságokétól.

Tagokat nem toboroznak, legfeljebb felkérnek egy-egy 
szakembert, hogy lépjen be. A jelentkezőknek fontos 
szakmai követelményeknek kell eleget tenni. Két ajánló 
szükséges, és jelentős tudományos munkásságot kell 
igazolni, például legalább hat elsőszerzős cikket, nemzet-
közi folyóiratokban. További követelmények közé tarto-
zik, hogy a jelölt munkaidejének legalább felét csont-
ízületi diagnosztikával töltse, bár ez utóbbi követelményt 
már akkor sem vették nagyon szigorúan. 

A Társaságnak abban az időben közel 400 tagja 
volt,legtöbben az USA-ból. Főleg radiológusok. Rajtuk 
kívül jelentős számú patológus, ortopéd sebész, reumato-
lógus vett részt a munkában. 

A szigorú követelmények miatt az ISS-nek jelenleg is 
csupán 615 tagja van. (Az ESSR jelen taglétszáma pl. 
2055 fő). Forgács Sándort 1991-ben vették fel, Alan 
Oestreich (Cincinnati) és George Hermann (New York) 
ajánlása alapján. Mester Ádám 2006-ban nyert felvételt 
George Hermann ajánlása alapján.

A Társaság elnökei a szakma legkiválóbb képviselői. A 
máltai kongresszuson vette át az elnöki láncot a csontra-
diológia kiemelkedő alakja Harry K. Genant professzor 
(San Francisco), akivel élete végéig jó kapcsolatot ápol-
tunk. 2021-ben mély megrendüléssel közöltük nekrológ-
ját (Osteol. Közl. 2021.29.108-109.)

Az elnökök munkáját albizottságok támogatják. 
Forgács Sándor a „Committee for promotion of refresher 
course outside of N. America” tagja volt. Az egyik albi-
zottság járja a világot, hogy megfelelő helyszint találjon 
az elkövetkező kongresszusok számára. Kiemelkedő 
méretű és minőségű hotelen kívül figyelembe veszik az 
adott város turisztikai adottságit is. Így jutottak el az 
előző évben Budapestre, ahol Forgács dr. fogadta a kül-
dötteket. Budapest igen jó benyomást keltett. 

A Társaság életének legfontosabb eseménye a minden 
év őszi időszakában rendezett kongresszus. Csodálatos 

helyszínek, sokcsillagos (drága) szállodák, gazdag társa-
sági és tudományos program teszik emlékezetessé a ren-
dezvényeket. Forgács dr. először 1990-ban Salzburgban 
vett részt ISS kongresszuson. Itt ismerkedett meg a 
Társaság néhány vezetőjével, itt indult barátsága 
Hermann György (New York) professzorral, akivel sok 
időt töltöttek együtt az USA-ban és Budapesten, és aki 
később szekciónk javaslatára az MRT tiszteletbeli tagja 
lett. 2020-ban nagy fájdalommal búcsúztunk Hermann 
professzortól (Osteol. Közl. 2020.28.48.)

További ISS kongresszusok, ahol erős magyar részvé-
tel volt: Stockholm (1992), Toronto (1993), Párizs (1996), 
Dublin 1998). Ezen szerepléseink hozzájárultak ahhoz, 
hogy  megkapjuk egy ISS kongresszus rendezési jogát.

Az ISS kongresszusai rendhagyó módon zajlanak le. A 
szakmai munkát megelőző két napon (ez mindig szombat 
és vasárnap) az albizottságok üléseznek. Hétfőn reggel 
ezek vezetői számolnak be a tagságnak. Mindig fontos 
esemény ilyenkor a következő kongresszus elnökének 
prezentációja,

Az első munkanap kiemelkedő programja a társaság 
valamelyik alapító tagjának ünneplése. Máltán a svéd 
Holger Petterson professzorra (1942–2010) esett a 
választás. A Lund-i egyetem professzora az ESSR meg-
alakulásában is fontos szerepet játszott, az európai társa-
ság első elnöke volt (Osteol. Közl. 2021,29.59) Mark 
Davies barátunk (Birmingham, UK) az ünnepelt tisztele-
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tére tartotta „A sugárzás hatásai a csontozatra” című 
előadását. Arról (is) beszélt, hogy bár új, kifinomult 
képalkotó eljárásokat vezettek be, a hagyományos rönt-
genfelvétel továbbra is alapvető eszköz a mozgásszervi 
rendellenességek kivizsgálásában. 

A Kongresszus szakmai munkája 3 napos „zárt ülés-
sel” folytatódik. Ezen az ISS tagjai vehetnek részt. A 
tudományos programban kazuisztikák és „kis-előadások” 
szerepelnek. A kazuisztikák igazi osteológiai csemegék. 
A képanyagot rövid anamnézissel előre kiküldik. A 
 szövettani metszeteket helyben lehet tanulmányozni. Az 
eseteket mindig egy radiológus és egy patológus közösen 
prezentálja. Az elnök közli, hogy az ismertetett diagnó-
zissal a kongresszuson résztvevő patológusok mennyiben 
értettek egyet. A mini előadásokban egy-egy izgalmas és 
aktuális témát a szakma legkiválóbbai adnak elő. 

A rendkívül nagy odafigyelést igénylő programokban 
a társaság tagjai nem fáradhatnak el, mert szerda délután 
megérkeznek a továbbképző kurzus résztvevői. A megle-
hetősen borsos részvételi díj ellenére sok százan gyűlnek 
össze a világ minden részéről. Az ISS tagjai adnak elő. 
Két szekcióban a csont ízületi diagnosztika minden fon-
tos kérdését megtárgyalják. Egy párhuzamos szekcióban 
a csont-patológusok továbbképzése folyik.

Máltán számunkra különösen fontos és tanulságos 
volt, hogy a kongresszus programjában kiemelkedő sze-
repet kapott az osteoporosis kérdése.

A kongresszus után Budapesten Forgács Sándor és 
Mester Ádám megállapodtak abban, hogy a rendkívül 
sikeres ESSR kongresszushoz hasonlóan ezt a világren-
dezvényt is együtt rendezik meg. A „Csont-Dg.” 
Alapítvány nevében felkérték a Panacom céget (vezető: 
Sessler István kuratóriumi tag), hogy vegyenek részt a 
kongresszus gazdasági előkészítésében.

ecr meeTs Hungary 2005.
Az ECR (European Congress of Radiology) minden 
évben kora tavasszal Bécsben kerül megrendezésre. 
Ezekben az években mindig sok magyar radiológus vett 
részt a tanácskozáson. Szponzoraink biztosították a 
 részvételi díjat, jó hoteleket és néhány kellemes közös 
esti programot. A rendkívül magas színvonalú tudo-
mányos tanácskozásokhoz egyre nagyobb műszaki kiál-
lítás társult, ahol a radiológiai technika fejlődésének 
legújabb eredményeit lehetett megismerni, esetleg kipró-
bálni is.

A magyar szakemberek több fontos funkciót töltöttek 
be a kongresszusokon. Az MRT OS tagjai közül Forgács 
dr. több éven keresztül tagja volt a Musculoskeletalis 
Albizottságnak és ebben a minőségében csont-ízületi 
tudományos ülések elnöki, moderátori feladataival bízták 
meg. Ennél több feladatot jelentett, hogy éveken keresz-
tül a poszter zsűri tagja volt. Mindezek fejében elenged-
ték részvételi díját.

Az albizottságok elnökeit 1 évre választották. 2004-
ben Mester Ádámot érte az a megtiszteltetés, hogy a 
Musculoskletalis Albizottság elnöke lett.

Máltai este. G. Hermann, I. McCall, Forgács S. és L. Rogers
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2005-ben hazánk lett az ECR „díszvendége”. Ebből az 
alkalomból a Magyar Radiológia angol nyelvű szupple-
mentumot adott ki. „ECR Meets Hungary” címmel. A 
szép kiállítású, gazdagon illusztrált 48 oldalas különszám 
bevezető tanulmányát dr. Lombay Béla, az MRT elnöke 
és a folyóirat főszerkesztője írta. Ezt követte dr. Mózsa 
Szabolcs munkája, amelyben összefoglalta a magyar 
radiológia történetét Az MRT minden szekciója beszá-
molt tevékenységéről. Az Osteologiai Szekció történetét, 
tevékenységét, nemzetközi kapcsolatait dr. Forgács 
Sándor és dr. Mester Ádám adta közre.

csonT-ízüleTi radiológiai Tanfolyam 2005-ben

Az MRT-OS történetének előző részeiben többször foglal-
koztunk a Szekció által rendezett továbbképző tanfolya-
mokkal. Kiemelkedő fontosságúnak tartottuk a radiológu-
sok és társklinikusok rendszeres képzését. Évi tanfolyama-
inkat több alkalommal a nagyszámú jelentkező miatt meg 
kellett ismételni. Tanfolyamaink mindig sikeresek voltak, 
de néhány évben különösen kiemelkedő sikerben volt 
részünk. Ezek közé tartozott a 2005 márciu sában a SOTE 
Radiológiai Klinikáján megtartott 5 napos továbbképzés.

A 300 fős tanterem minden helyét elfoglalták a radio-
lógus szakorvosok, szakorvosjelöltek és klinikus társ-
szakmák képviselői. A tanfolyam átfogóan foglalkozott a 
mozgásszervi radiológia aktuális kérdéseivel. A radioló-
gia és a társklinikusok hazai legjobbjait sikerült előadó-
nak megnyernünk.
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Gyarmati János nyitotta meg az előadások sorát, aki 
az Osteológiai Szekció egyik alapító tagjaként eddig is 
minden osteológiai kongresszuson és tanfolyamon részt 
vett. Ez az előadása a csont és porc szövettani és radioló-
giai összefüggéseit foglalta össze.

A csont-ízületi kórfolyamatok és terápiás elvek 
ra diológiai  összefüggéseit  Poór  Gyula  előadása  
mu tat ta be.

A hormonális és metabolikus betegségek radiológiai 
megjelenési formáit Forgács Sándor adta elő. Forgács dr. 
másik előadása az osteoporosis radiológiai vizsgálóeljá-
rásaival foglalkozott. Az előadó bemutatta az általa 
ki dolgozott ROPOG (Radiológusok Országos Programja 
az Osteoporosis felismeréséért és Gyógyításáért) progra-
mot, amellyel folyóiratunk előző számában foglalkoz-
tunk (Osteol. Közl. 2022.30.10-11).

A csigolyatest elváltozások CT és MRI differenciál-
diagnosztikáját Mester Ádám prezentálta. Mester dr. 
további előadásaiban foglalkozott a gyulladásos és dege-
neratív ízületi elváltozások CT és MRI diagnosztikájával.

A csontelhalás és csontvelő ödéma MRI differenciál-
diagnosztikájával Karlinger Kinga foglalkozott. Egy másik 
előadásában a csontdaganatok CT és MRI leleteit tárgyalta.

A traumás csont-ízületi eltérések röntgen, CT és MRI 
diagnosztikájának kulcskérdéseit Bohár László előadásai-
ban lehetett megismerni.

A sportsérülések ultrahang és MRI diagnosztikájá-
ról Balogh Endre tartott előadást. A mozgásszervi inter-
venciós radiológia témáját is ő ismertette.

A fertőzéses csont-ízületi megbetegedések radiológiai 
diagnosztikája Nagy Judit témája volt.

A mozgásszervi fejlődési rendellenességek röntgen 
diagnosztikájában Luzsa György előadása segített eliga-
zodni.

A degeneratív és gyulladásos betegségek UH diag-
nosztikája volt Farbaky Zsófia előadásának témája.

Szendrői Miklós arról beszélt, hogy mit kíván az orto-
péd sebész a radiológustól.

A csont-ízületi daganatok röntgen- és UH-vizsgálata 
volt Köllő Katalin előadásának témája.

A csont-ízületi izotópalkalmazások lehetősé-
geit Balogh Ildikó tolmácsolta.

A gyermekkori mozgásszervi betegségek ortopéd 
sebészeti és radiológiai összefüggéseit Vízkelety 
Tibor mutatta be.

A gyermekkori reumatológiai betegségek radiológiai 
összefüggéseit Balogh Zsolt adta elő.

A gyermekkori csont-ízületi betegségek röntgen- és 
UH-vizsgálata  Kis  Éva  előadásában  volt  megismer-
hető.

A gyermekkori csont-ízületi betegségek CT- és MRI-
vizsgálatát Lombay Béla ismertette.

Az  itt  ismertetett  programot  és  az  előadókat  
át tekintve nem véletlen, hogy a tanfolyam nagy vissz-
hangot keltett, sokan gratuláltak a szervezőknek és 
 előadóknak. 
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a szeKció elnöKéneK KiTünTeTése  
baTTHyány-sTraTTmann lászló díjjal. 
mrT-os az uzsoKi uTcai KórHázban

2005. június 30-án a Semmelweis napi ünnepségek kere-
tében Rácz Jenő egészségügyi miniszter „több évtizeden 
át végzett kimagasló szakmai munkájának elisme-
réseként” Batthyány-Strattmann László díjjal tüntette ki 
dr. Forgács Sándort, az Uzsoki utcai Kórház Röntgen-
osz tályának osztályvezető főorvosát, az MRT-OS el nökét.

A rangos állami ünnepség a kórházban folytatódott, 
ahol Golub Iván főigazgató főorvos köszöntötte a kitün-
tetettet. Az Osteologiai Közlemények hasábjain Mester 

Ádám az Osteologiai Szekció vezetősége, prof. Lombay 
Béla a Magyar Radiológusok Társaságának elnöksége 
nevében köszöntötte az ünnepeltet.

Forgács dr. 1988-ban Szendrényi János igazgató főorvos 
hívására pályázta meg, és nyerte el az Uzsoki utcai Kórház 
osztályvezető főorvosi állását. Szűkös elhelyezésű, szeré-
nyen felszerelt, csak a klasszikus röntgenvizsgálatokat 
művelő osztályt vett át, de adódott a lehetőség, hogy ez 
legyen az MRT-OS székhelye, amit a kórház igazgatósága 
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elfogadott. Szorgos munkával néhány év alatt sikerült kor-
szerű röntgendiagnosztikai osztályt kialakítania.

Nagy lépés volt ebben a 2001. év, amikor ünnepélye-
sen megnyitották az új manuális és diagnosztikus épüle-
tet, ahol jól felszerelt, korszerűen kialakított röntgenosz-
tályt alakítottak ki. Ekkor már sok éve Golub Iván volt a 
főigazgató főorvos, aki Varga József orvos igazgatóval 
együtt jelentősen támogatta a röntgenosztályt és az MRT-
OS működését. 2003-ban már a képalkotó diagnosztika 
15 éves fejlődéséről tartottak tudományos ülést.

Az új kórházban kulturált elhelyezést nyert a szekció, 
valamint a Forgács dr. által vezetett Osteoporosis 
Szakambulancia. Ezt azzal is meghálálták, hogy a szek-
ció által beszerzett csont-denzitométereket ellenszolgál-
tatás nélkül a kórház rendelkezésére adták, és a szekció 
által szervezett továbbképző tanfolyamokon a kórház 
orvosai vendégként (azaz ingyenesen) vehettek részt

Golub Iván 1995-től 2012-ig volt az Uzsoki u. Kórház 
főigazgatója. Rendkívül sokat tett a kórház fejlesztéséért, 
nevéhez fűződik egyebek között az új kórház felépítése. 
2004-2007-ig a Magyar Kórházszövetség elnökeként 
tevékenykedett. Az MRT-OS egyik vezetőségi ülésén 
hangzott el, hogy „meglátjátok, ezt a kórházat egyszer 
még Golub Iván kórházának fogják nevezni”.

Lombay Béla. Nem véletlen, hogy az MRT nevében 
az elnök prof. Lombay Béla köszöntötte Forgács dok-
tort. Az MRT-OS több évtizedes működése alatt a 
Magyar Radiológusok Társaságának több elnöke is volt. 
A csont-radiológusok számára különösen jelentős 
a Lombay professzorral való kapcsolat. Bélával különö-
sen jó baráti-szakmai viszonyt ápoltak. Lombay Béla 4 
éves elnöksége (2004–2008) alatt és azután is sokszor 
kifejezte elismerését, és sok mindenben támogatta a 
szekció munkáját.

vi. magyar osTeologiai Kongresszus

2005-ben már nem kellett bizonyítani, hogy ez a kong-
resszus a hazai osteologia vezető eseménye. Májusban 
ismét több mint 1000 résztvevőt fogadott a szokásos 
szervezői csapat Forgács Sándor, Zalatnai Lajos és 
Bárkovics Sarolta vezetésével.

Ennek a kongresszusnak különös jelentőséget adott, 
hogy a MOOT tisztújító közgyűlést tartott. A korábbi 
elnök Lakatos Péter és a főtitkár Marton István hiába 
végezték mintaszerűen, mindenki megelégedésére mun-
kájukat, két ciklus után a Társaság alapszabálya értelmé-
ben nem hosszabbíthattak. Többes jelölések, visszalépé-
sek tették izgalmassá a választást, melyben végül nagy 
többséggel Horvát Csabát elnöknek, Szekeres Lászlót 
főtitkárnak választották. A radiológus szavazatok is őket 
támogatták. Az MRT-OS tagjai izgalommal követték a 
MOOT választást, mivel folytatni szerették volna a sike-
res közös kongresszusokat és azt a felhőtlen együttműkö-
dést, amely Lakatos Péter MOOT elnökkel 6 éven át 
kialakult. Gyorsan kiderült, hogy ezt az új MOOT elnök 
is így gondolta. A vezetőség úgy látszik jól végezte mun-
káját, mert csaknem minden tagot újraválasztottak. Az 
MRT-OS számára nagy siker volt, hogy Forgács Sándor 
mellett most Mester Ádám is tagja lett a MOOT új veze-
tőségének. 

Az MRT-OS is ülést tartott, ahol közfelkiáltással fel-
kérték Forgács Sándort, hogy folytassa elnöki tevékeny-
ségét. 

Az MRT-OS minden kongresszuson egy vagy több 
kerekasztal konferenciát szervezett. Az új tudományos 
eredmények bemutatásán kívül ezek célja a klinikusok 
radiológiai továbbképzése volt. A résztvevők ezt a zsúfolt 
előadótermekben örömmel fogadták. Ebben az évben az 

A tudományos programban többször  
szerepelt prof. Poór Gyula és  
prof. Lakatos Péter. Itt közösen készülnek 
előadásukra.
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egyébként is különösen gazdag tudományos programban 
„A gyulladásos csont-ízületi megbetegedések aktuális 
kérdései” című kerekasztal kapott helyet, amelyet 
Forgács Sándor és Mester Ádám moderált. A bevezető 
előadást I. Watt professzor (UK) tartotta. Bálint Péter 
reumatológus, valamint Farbaky Zsófia, Mester Ádám, 
Karlinger Kinga és Köllő Katalin tartott szépen doku-
mentált, gazdag mondanivalójú előadást.

Az ízületi UH mini kurzusok – a korábbi évekhez 
hasonlóan – ebben az évben is nagy érdeklődést keltet-
tek. Az UH gépeket forgalmazó cégek a legújabb készü-
lékeiket hozták el. A gyakorlatokat Balogh Endre, 
Farbaky Zsófia, Kaposi Pál, Köllő Katalin, Magda 
Ingrid és Zólyomi Annamária vezette.

A rendezők mindig arra törekedtek, hogy a kongresszu-
sokat a gazdag tudományos program mellett társasági 
események, fogadások is emlékezetessé tegyék. Szpon-
zorok segítségével ez ebben az évben is fényesen sikerült. 
Az első este a „welcome party”, ahol a Cotton Club 
Singers, a második estén Zorán szórakoztatta a közönsé-
get. A harmadik este a „garden party”, Charlie fellépésé-
vel zajlott. A népszerű kitűnő művészek és a csodálatos 
környezetben felszolgált vacsorák osztatlan sikert arattak.

Hírek szivárogtak ki arról, hogy meglepetés műsor 
készül. Mégis ekkora meglepetésre és ilyen fergete ges 
szó ra kozásra senki nem számított, mint amit az „OEPos 
király tündöklése és csúfos bukása” című zenés „görög 
sorstragédia” okozott. A Gömör Béla és Lakatos Péter 
szervezésében és főszereplésével és sok reumatológus 
mellékszereplővel előadott fantasztikusan szellemes 
élvezetes előadást a közönség végig nevette, tapsolta.

Horváth Csaba a MOOT új elnöke azzal zárta a talál-
kozót, hogy az osteologiai kongresszusok változatlan 
szervezeti formában folytatódnak. Az MRT-OS ezt öröm-
mel vette tudomásul.

Horváth Csaba megválasztott MOOT elnök megköszöni  
a bizalmat, és bejelenti, hogy az osteologiai kongresszusok  
az MRT-OS-sel közösen változatlan szervezésben folytatódnak. 
Mögötte a leköszönő elnök.

„OEP-es király rövid tündöklése és csúfos bukása.  
Görög sorstragédia.” 


