Kedves Gólyák!

Legelőször szeretnék gratulálni nektek a sikeres felvételitekhez, és egyúttal
köszöntök mindenkit a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán.
Azt bizton állíthatom, hogy életetek legszebb, legkalandosabb 5 éve előtt
álltok. Ezt az augusztusi Gólyatábor is bizonyítja majd számotokra, ahol új
kapcsolatokra, barátokra, élményekre tehettek szert és kis ízelítőt kaptok a SZOTE-s életből.
A Fogorvostudományi Kar 2007 – ben vált önállóvá, ekkor vált szét az Általános Orvostudományi
Kartól, így már 8 éve a 12 SZTE Kar egyike vagyunk. Az első 3 szemeszterben alapozó tantárgyak a
jellemzőek,4. szemesztertől viszont már elkezdődik gyakorlati oktatás, a 7. szemesztertől pedig már
saját pácienseitek lesznek. Nagyon szép szakmát választottatok, amelyhez azonban néha göröngyös és
megterhelő út vezet, de higgyétek el, a tanulás és a kitartás meghozza majd a gyümölcsét, minden
csepp erőfeszítés megéri. A tanulás és az előadások tömkelege mellett, a Hallgatói Önkormányzatunk
az ÁOK-val és GYTK-val közösen működő Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesülettel közösen
gondoskodik az állandó programokról, amelyek keretében jobban megismerhetitek hallgatótársaitokat
és Szegedet is.
A HÖK szintén 2007-ben kezdte meg önálló tevékenységét, saját testülettel. Mostanra sikerült egy
stabil és erős csapatot felépítenünk. A testületünk 5 főből áll, elnök, általános alelnök, gazdasági
alelnök, és 2 testületi tag. Fő feladatunk, mint minden kari HÖK - nek a hallgatók képviselete, segítése,
kari bulik megszervezése. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezek mellett nekünk van egy
plusz tevékenységünk, a fogászati szűrés, így a jövőbeli szakmánkat már diákkorunkban is tudjuk
gyakorolni. Minden egészségnapon és számos fesztiválon is részt veszünk, ingyenes fogászati szűrést
biztosítunk a bátor vállalkozóknak. A szűrés lényege, hogy az emberek tájékoztatást kapjanak a fogaik
állapotáról, a szájhigiéniájukról és hogy kicsit is barátságosabbá tegyük számukra a fogorvosokról
kialakított képüket. Persze ebből mi fogorvostanhallgatók is profitálunk, megszokjuk és folyamatosan
tanuljuk a kommunikációt a páciensekkel és gyakoroljuk az alap betegvizsgálatot ami a későbbiekben
roppant hasznos lesz. Tanulmányaink során olyan hagyományos programokon veszünk részt, amelyek
nélkül nem lenne FOK a FOK. Ilyen a „Fogászavató” ahol a gólyákat felavatjuk, a „Fogász felező” ahol a
harmadéveseinket ünnepeljük, hogy már túl vannak a tanulmányaik felén, az MFHE találkozó ami
Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesületének találkozója, az International Dental Students Meeting,
ahol ápoljuk a külföldi és magyar kapcsolatokat és végül, de nem utolsó sorban a „Fogászbúcsú”. Itt
búcsúztatjuk el az ötödéveseket. Persze a SZOTE-s rendezvényeken is szép számban részt veszünk.
Üléseinket heti gyakorisággal tartjuk, ahová bárki csatlakozhat. Szeretettel várunk mindenkit, akit
érdekel a programok szervezése, a hallgatói élet felpezsdítése, a hallgató társainak képviselete és
persze egy jó csapathoz való tartozás.
Sikeres egyetemi éveket és kellemes időtöltést kívánok a Gólyatáborban.
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