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A dr. Manninger Jenő Alapítvány IV. Manninger Jenő Emlékülése

Dr. Manninger Jenő (1918. október 30. – 2008. október 3.) 

A Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriuma 2012. október 30-án, Manninger Jenő Professzor 
Úr 94. születésnapján negyedik alkalommal tarto  a meg az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet-
ben az Országos Traumatológiai Intézet volt főigazgató főorvosának  szteletére és emlékére szerve-
ze   tudományos ülését. 

A Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriuma 2009-ben döntö   arról, hogy minden évben a 
professzor úr születésének és halálának hónapjában, októberben tart emlékülést az Országos Trau-
matológiai Intézet egykori főigazgatójának, az európai traumatológia és kézsebészet elismert veze-
tőjének emlékére. A Kuratórium egyú  al arról is döntö  , hogy minden emlékülésen Dr. Manninger 
Jenő Díjban ismeri el a szakterületünkön kiemelkedően tevékenykedő magyar orvos vagy szakdolgo-
zó sok év  zedes munkásságát. 

Az idei évben a Kuratórium döntése alapján a díjat Nagy Ákosné Jutka és Téglás Judit osztályve-
zető ápolók kapták. Mindkét kolléganőnk év  zedekig dolgozo   együ   Manninger Professzor Úr osz-
tályain, a legendás VI. emele   IX. és X. Mozgásszervi Osztályon. Példamutató szakmai munkájukért, 
a fi atal ápolók elé példaként állítható hivatástudatukért kapták meg az elismerést, amelyhez ezúton 
is őszintén és sok szerete  el gratulálunk.

Az emlékülés bevezetését és a Professzor Úrról tarto   személyes megemlékezést Dr. Cserhá-
  Péter, a Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriumának korábbi elnöke, az EMMI Egészségügy-

ért Felelős Állam  tkárságának helye  es állam  tkára tarto  a. A személyes hangvételű, de mégis a 
máról szóló gondolatok közben idézte fel Professzor Úr hosszú, eredményes életpályájának egy-egy 
mozzanatát.

A tudományos ülés keretében két előadást hallgatha  unk meg klinikai epidemiológia és 
infektológia témában. 

Az első előadást Prof. Dr. Losonczy György, a Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai Klinikájá-
nak professzora tarto  a édesapjáról „Prof. Dr. Losonczy György† tevékenysége az Országos Trauma-
tológiai Intézetben” címmel. Losonczy György epidemiológus professzorként év  zedekig dolgozo   
Manninger Professzor Úr munkatársaként az intézetben, a klinikai epidemiológiai nemzetközileg el-
ismert szaktekintélye volt. Losonczy György Professzor Úr előadásában egy kivételes életutat ismer-
he  ünk meg édesapja munkásságáról és pályafutásáról, amelyet időnként a XX. század hánya  ato   
magyar történelme is befolyásolt. Id. Losonczy György méltán le   a magyar orvostársadalom egyik 
legnagyobb egyénisége.

A második előadást dr. Szalka András infektológus, a Szent László Kórház nyugalmazo   osztály-
vezető főorvosa tarto  a, aki Renner Antal professzor úr vezetése ala   volt a Traumatológiai Intézet 
szakkonzíliáriusa. Előadásának címe „Az infektológiai ellátás megszervezése az Országos Traumato-
lógiai Intézetben” címmel. Szalka főorvos úr szervezte és irányíto  a Renner Professzor Úr kérésére a 
maga idejében egyedülálló infektológiai ellátást intézetünkben. 

A szépszámú hallgatóság, volt tanítványok, orvosok, szakdolgozók, munkatársak a Manninger 
család jelenlévő tagjaival együ   méltóképpen emlékeztek meg Professzor Úr munkásságáról, tevé-
kenységéről. 

Reményeink szerint a nem túl távoli jövőben dolgozhatunk még a hazai és a nemzetközi trauma-
tológia egyik legtekintélyesebb, legismertebb alakjáról elneveze   intézetben. 

Találkozunk és emlékezünk 2013 októberében, a jubileumi, 5. Manninger Jenő Emlékülésen a 
Traumatológiai Intézetben! 

Dr. Flóris István, a Dr. Manninger Jenő Alapítvány Kuratóriumának elnöke
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