
A MÁOTE és az Egészséges Nemzedékért Alapítvány 

egyedülálló kezdeményezésének sikeres   megvalósítása 

Győr-Moson-Sopron megyében: 

80 év fölött is a megyében aktívan gyógyító orvosok munkájának elismerése 

aranykoszorús címzetes főorvosi oklevéllel 

 

 

       Ünnepélyes kertetek között köszöntötték a Gyor-Moson-Sopron megyében azon a megyében 

még aktívan dolgozó orvosokat, akik még 80 éves koruk elérése utána is orvosi munkát folytatnak. 

    A kezdeményezés a MÁOTE részéről   Prof. dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, az MTA doktora 

személyétől indult,  amikor 2022.szeptemberében hasonló ünnepséget szervezett Budapesten. 

   2022.december 9-én a Győr-Moson Sopron Megyei Orvosi Kamara dísztermében Prof. dr. Schmidt 

Péter a MÁOTE elnöke, egyben a Megyei Orvosi Kamara alelnöke köszöntötte a résztvevőket és 

átadta Balogh Sándor professzor úrnak üdvözletét. 

   Dr.Szíjjártó László a Megyei Orvosi Kamara elnöke ünnepi beszédében elmondta: 

”Csodálatos dolog hogy 80 év felett ennyi kolléga még altívan dolgozik az egészségügyben, így  

hosszú dolgos  és viszontagságos pálya után mai napig is  a hazai orvoslás életben tartásában 

munkálkodnak. Sokaknak ilyen korban már a békés nyugdíjas éveket kellene tölteniük , de sajnos a 

mai napig szükség van munkájukra, mert kevesen vagyunk a  a szakmában”. 

    Prof.Dr.Schmidt Péter alelnök szerint : 

„Nagyon fontos a megbecsülés, főleg a mai világban. A Megyei  Orvosi Kamara nélkülözhetetlennek 

tartja , hogy köszönetét fejezi ki ezzel az elismeréssel az orvosi szakma valamennyi képviselőjének 

azzal, hogy  hogy napi munkájukat ilyen szép életkorban is folytatják”. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő megköszönte a megye kórházaiban illetve az 

apellátásban dolgozók munkáját. A kitűnteteknek jó egészséget és további lelkes munkát kívánt, ők 

azok az orvosok , akik kiváló szakmai tapasztaltakkal és rutinnal rendelkeznek, ami továbbra is 

elengedhetetlen az egészségügyi ellátásban. A parlamenti képviselő megköszönte  meghívást a 

szervezőknek, és jelezte, hogy a Parlamenti illetékes bizottságban is felhívja a figyelmet erre a kiváló 

kezdeményezésre. 

   Széles Sándor vármegyei főispán nevében helyettese Kálmán János  igazgató az díjazottak igényes 

munkájára hívta fel a figyelmet. Megköszönte nekik hogy az orvosi pályát választották és 

tapasztalataikat átadják a következő generációnak 

Ezt követően Dr. Szíjjártó László Megyei Orvosi Kamarai  elnök valamint  Dr.Schmidt  Péter és Dr. 

Porpáczy Krisztina alelnökök aranykoszorús címzetes főorvosi díszokleveleket nyújtottak át a 80 év 

életkor felett  jelenleg is aktívan  altívan dolgozó orvosoknak: 

Dr.Cselovszky Pál            Dr. Gyurcsó Mária Zita 

Dr.Szakolczay Zita           Dr. Miskovszki Vilmos 



Dr.Ballagi Farkas                                 Dr. Márai István 

Dr.Winkler Mária                                 Dr Kocsis István 

Dr .Fisi Gabriella                                  Dr Ruzicska Tibor 

Dr.Ostorharics -Horváth György      Dr Apatini Katalin 

Dr.Cserháti Géza                                 Dr.Szilágyi István 

Dr.Zsilavi Fábián                                  Dr.Hermann Mátyás  

Dr.Poór Lívia                                        Dr.Lajtay György 

Dr.Fenyvesi Ágota                               Dr.Erdélyi Lajos 

Dr Tóth Magdolna                               Dr. Horváth Imre   

 

   A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés során Prof.dr. Ostorharics-Horváth György PhD 

(ny.osztályvezető főorvos ,Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház , Győr) Dr.Ballagi Farkas ny. 

kórházigazgató (Kapuvár) és Dr.Zsilavi Fábián(Hédervár háziorvosa) és  Dr.Ruzicska Tibor (ny .főorvos 

,Csornai Kórház) és Dr.Fenyvesi Ágota (Háziorvos, Sopron) hálás köszönetüket fejezték  ki a az 

országos kezdeményező Dr.Balogh Sándor professzornak és a helyi szervezőknek-,különös telinettek 

a Megyei Orvosi Kamrára - erről e a méltóságteljes ünnepségről egyben egyedülálló országos 

kezdeményezésről és valamennyien  kérték a szervezőket ,hogy ne feledkezzenek meg a  a további 

évek során sem a szép életkort elért és még mindig dolgozó orvosokról. 

                                                              

 

Dr.Schmidt Péter a MÁOTE, 

és az Egészséges Nemzedékért Alapítvány elnöke, 

a Megyei Orvosok Kamra alelnöke, Győr 
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