
 
 

100 év 
 
 

A debreceni Belklinika múltja és jelene 
 

Ünnepi megemlékezés 
 

2013. január 25. 
Debreceni Egyetem OEC Elméleti Tömb 

 

MEGHÍVÓ 
 

Kedves Kolléga! 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársait a 2013. január 25-én 10.00 órától a Debreceni Egyetem 
OEC Elméleti Tömbben megrendezendı emlékünnepségünkre. 
 

A 100 éves múltról és annak kiemelkedı iskolateremtıirıl egy közel kétórás emlékünnepség 
keretében fogunk megemlékezni. 
 

A belklinikákat magába foglaló Belgyógyászati Intézet megalakulásával új korszak kezdıdött a 
debreceni belgyógyászat történetében. Az egykori épületek a kor kihívásainak megfelelıen teljesen 
megújultak, melynek részeként az I. és II. sz. Belklinika egybeépült. Az emlékünnepség zárásaként 
lehetıséget biztosítunk vendégeinknek a Belgyógyászati Intézet meglátogatására. 
 

Iskolateremtıink elıtt tisztelgünk, amikor az ünnepség részeként felavatjuk Fornet Béla professzor 
mellszobrát, amely Dr. Kövér József szobrászmővész alkotása. 
 

Terveink szerint az Elméleti Tömbben a három belklinika múltját és jelenét bemutató kiállítást is 
szervezünk, amely 2013. január 25-én már 08.00 órától látogatható. 
 

Szeretnénk megajándékozni Önt az erre az alkalomra elkészült emlékkönyvvel  
(„A Debreceni  I. sz. Belklinika története 1912-2012”, szerk: Hankiss János – Leövey András). 
 

A program után lehetıséget biztosítunk a Kenézy-villában megnyílt Kenézy Gyula Orvostörténeti 
Múzeum megtekintésére is. 
 

Kérjük, a mellékelt jelentkezési lapot szíveskedjen 2013. január 20-ig visszaküldeni a 
szervezıiroda e-mail címére (belklinika100@clubservice.hu) vagy faxon az 52/522-223-as 
telefonszámra. 
 

A találkozás reményében üdvözöljük és várjuk a hazánkban és külföldön élı egykori és jelenlegi 
munkatársainkat. 
 

Tisztelettel: 
 
 
   Dr. Paragh György         Dr. Leövey András              Dr. Kárpáti István 
          egyetemi tanár                          professzor emeritus          tanszékvezetı egyetemi docens 
intézetvezetı, tanszékvezetı                               az emlékülés fıszervezıje 
    DEOEC Centrumelnöke 



 
 

100 év  
 
 

A debreceni Belklinika múltja és jelene 
 

Az ünnepi megemlékezés programja 
 

 
08.00 – 09.45  Regisztráció és a jubileumi kiállítás megtekintése 

Az ajándékkönyv a regisztrációs pultnál 08.00 – 14.15 óra között vehetı át. 
 
10.00 – 12.00  Emlékülés az Elméleti Tömb elıadótermében 

 
10.00 – 10.10 Paragh György: Megnyitó, köszöntı 
  
10.10 – 10.25  Leövey András: A Belgyógyászati Klinika elsı professzora: Csiky József 
 
10.25 – 10.40 Hankiss János: Emlékképek Fornet Béla professzor úrról és  

                          az I. sz. Belklinikai otthonunkról 
 
10.40 – 10.50 Jakó János: Fornet professzor úrnak köszönhetem… 
 
10.50 – 11.05 Szegedi Gyula: Petrányi Gyula professzor hagyatéka 
 
11.05 – 11.20 Kakuk György: Petrányi professzor utáni idıszak. Tények-emlékek (1974-2003) 
 
11.20 – 11.30 Zeher Margit: A belgyógyászat és az autoimmunitás hosszú házassága 
 
11.30 – 11.40  Boda Zoltán: A II. sz. Belklinika 60 éves története 
 
11.40 – 11.50 Udvardy Miklós: A Belgyógyászati Intézet születése 
 
11.50 – 12.00 Nagy Endre: Az I. sz. Belklinika és a Belgyógyászati Intézet a XXI. században 
 
12.00 – 12.05 Paragh György: Az ünnepi ülés zárása 
 
12.30 – 13.00 Fornet Béla professzor szobrának felavatása (Leövey András, Ifj. Fornet Béla) 
 
13.15 – 14.15 Állófogadás (Elméleti Tömb kiállítói területe) 
 
14.15 – 16.00 A Belgyógyászati Intézet és a Kenézy Gyula Orvostörténeti Múzeum 

megtekintése (gyülekezés az I. sz. Belklinika elıtt) 
 
 
 
 



Technikai Információk 
 

Jelentkezés: 
Az emlékünnepségen való részvétel térítésmentes.  
Kérjük, a csatolt jelentkezési lapot gépére mentse le, majd kitöltés után – lehetıleg 2013. január 
20-ig – e-mailben a szervezıiroda e-mail címére vagy fax elérhetıségére szíveskedjen 
visszaküldeni (belklinika100@clubservice.hu, Fax: 52/522-223). 
 

Szállás: 
A jubileumi ünnepségre érkezı vendégek részére kedvezményes áron foglalható szállás a Hotel 
Divinusban*****. 
 

Kedvezményes ár:  
Egyágyas superior szoba: 24.500.-Ft / szoba / éjszaka 
Kétágyas superior szoba:  29.000.-Ft / szoba / éjszaka 
A szobaár tartalmazza a reggelit, a wellness részleg használatát és az ÁFA-t. 
Az idegenforgalmi adó külön fizetendı (300.-Ft/fı/éj). 
 

Szállásköltségét a szállodában kell kiegyenlíteni. 
 

Foglalását az alábbi elérhetıségeken teheti meg: 
Az esetleges szállásigényét közvetlenül a szállodánál szíveskedjen megrendelni. 
Hotel Divinus*****, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.,  
Tel.: 52/510-900, E-mail: info@hoteldivinus.hu, Web: www.hoteldivinus.hu 
 

Foglalása során hivatkozzon az eseményre, mert a kedvezményes ár csak ebben az esetben 

érvényesíthetı. 
 

Parkolás a klinika területén az ünnepség ideje alatt: 
Az emléknapra érkezı vendégek ingyenesen parkolhatnak a klinika területén. 
Ennek feltétele, hogy a behajtáskor kapott parkolókártyát a regisztrációs irodában le kell 
pecsételtetni. Kihajtáskor a lepecsételt jegyet a parkolóırnek kell átnyújtani, ezzel igazolva a 
térítésmentes parkolást. 
Felhívjuk a gépkocsival érkezı vendégek figyelmét, hogy a parkolási jegy lepecsételésének 
elmulasztása esetén a szervezıknek nem áll módjukban kifizetni a parkolási költséget. 
 

Regisztráció: 
2012. január 25-én 08.00 – 14.15 óra között.  
Az ünnepélyes megnyitó zavartalansága érdekében 09.45 – 10.00 óráig a regisztrációt 
felfüggesztjük.  
 

Ajándékkönyv átvétele: 
08.00 – 14.15 óra között a jelenléti ívet szíveskedjen a regisztrációs pultnál (a bejárat mellett) 
aláírni. Az aláírást követıen veheti át ajándékunkat, „A Debreceni  I. sz. Belklinika története 1912-
2012.” (szerk.: Hankiss János – Leövey András) címő könyvet. 
 

Ruhatár: 
Az emlékülés idejére az Elméleti Tömb 1. és 2. számú szemináriumi termeiben ırzött, ingyenes 
ruhatárat biztosítunk. A Belgyógyászati Intézet meglátogatásának idején az I. sz. Belklinika 
tantermében biztosítunk ruhatárat (megközelítés az I. sz. Belklinika portája felıl). 
 

Kiállítás: 
Az emléknap idején megtartandó kiállításon megtekinthetik a nagy elıdökrıl készült festményeket 
és tablóképeket.  
 

Emlékképek a múltból és a jelenbıl:  
A kiállítással egyidejőleg – az erre az alkalomra összegyőjtött fotókból – a kiállítás területén 
vetített képeket tekinthetnek meg a Debreceni Egyetem OEC Kenézy Gyula Orvostörténeti 



Múzeum munkatársainak szervezésében. A fotók győjtése az emlékünnepséggel nem fejezıdik be. 
Örömmel vennénk, ha az utókor számára a győjteményt Ön is gazdagítaná.   
Ebbéli szándéka esetén kérjük, e-mailben keresse a Múzeum munkatársait (Fábián Anita: 
afabian@dote.hu és Petrovics Alíz: aliz@dote.hu). Az archív képekrıl másolatot készítünk, az 
eredetit visszaadjuk. 
 

Fornet Béla professzor szobrának felavatása: 
A szoboravatásra az I. sz. Belklinika fıbejárata elıtti parkban kerül sor. 
 

Állófogadás: 
A szoboravatás után, szeretettel várjuk vendégeinket, az Elméleti Tömb aulájában 
Állófogadásunkra.  
Ebéd igényét kérjük, a jelentkezési lapon jelezni szíveskedjen. 
 

Belgyógyászati Intézet meglátogatása: 
Az intézet meglátogatását a volt I. sz. Belklinikán kezdjük. Minden fontos célállomáson avatott 
szakemberek várják az emlékülés résztevıit. A klinika tantermében igény szerint ruhatárat 
biztosítunk. 
 

Kenézy Gyula Orvostörténeti Múzeum meglátogatása:  
Lehetıséget biztosítunk tisztelt vendégeinknek a múzeum meglátogatására, ahol Dr. Kapusz 
Nándor igazgató úr várja az érdeklıdıket. 
 

Kedvezményes könyvvásárlás: 
Szeretnénk önöket tájékoztatni, hogy az ünnepség alatt az Elméleti Tömbben található Medicina 
Könyvesboltban rendkívüli árkedvezménnyel várják a kedves vásárlókat. 
Ezen a napon a magyar nyelvő könyveket 30%-kal olcsóbban vásárolhatják meg meghívott 
vendégeink.  
 
Felhívás az emlékülés elıadóihoz: 
Elıadóinkat 09.30 órára várjuk az Elméleti Tömb 3. sz. szemináriumi termébe. Az elıadások 
vetítendı anyagát itt kell elıadóinknak leadniuk. 
 

Szervezık: 
Dr. Paragh György 
Dr. Leövey András 
Dr. Nagy Endre 
Dr. Kárpáti István (karpati@belklinika.com)  
 
Bizottsági tagok: 
Dr. Balogh Zoltán 
Dr. Pucsok Klára 
Vattai Éva 
Pápai Zsuzsanna 
 

Kiállításszervezı:  
Dr. Krénné Cserép Zsuzsanna (zsuzsa0612@citromail.hu) 
 

Kenézy Gyula Orvostörténeti Múzeum (a volt Kenézy-villa, a Szülészettel szemben): 
Dr. Kapusz Nándor (kapusz@dote.hu) 
Fábián Anita (afabian@dote.hu) 
Petrovics Alíz (aliz@dote.hu) 

 
Szervezıiroda (regisztráció): 
„Club Service” Kft.  
4024 Debrecen, Kossuth u. 42. III. emelet  
Tel: 52/522-222, Fax: 52/522-223  
E-mail: belklinika100@clubservice.hu 


