Friss tudósítás Prof. Dr. Rosivall László 2016 novemberi teheráni előadássorozatáról

Dr. Rosivall László a Teheráni Orvostudományi Egyetem professzora (TUMS), aki 2014-ben Rouhani elnök
úr kezéből vette át a legmagasabb iráni tudományos elismerést, a Khwarizmi díjat, a héten Teheránban
tart előadásokat, többek között a nyitó előadást a 13. Teheráni Nephrologiai Kongresszuson magyar idő

szerint tegnap reggel 05.30-kor. Előadást tartott a Tehetséggondozó Intézetben, találkozott fiatalokkal
és részt vett az idei legmagasabb elismerés átadásában, melynek győztese 1 millió diák közül került ki.
Tárgyalást folytatott az Alumni Nemzetközi Hálózat vezetőjével. Egyben megválasztották e szervezet
tiszteletbeli tagjává is.
A USERN 14. előadásának megtartása után az elnökkel megállapodást írták alá további együttműködés
megerősítésére. A USERN egyben tagjai közé választotta és megállapodtak abban, hogy 5 éven belül
USERN kongresszust szerveznek Budapesten. mely a művészet, tudomány és a szakma holisztikus
megközelítésről is szól. A vezető nephrologusokkal ugyancsak egyetértettek abban, hogy a BNS
tapasztalatait átadva Teheránban regionális CME kurzust szerveznek nemzetközi előadókkal 2018-ban.
Jaffarian doktor, a TUMS rektora holnap fogadja Rosivall doktort, hogy a közös Nemzetközi Oktatási
Európai Központ felépítésének haladását megbeszéljék, illetve egyeztessék, hogy a TUMS milyen módon
ünnepli majd 2018-ban Semmelweis születésének 200. évfordulóját. A sors játéka és
kiszámíthatatlansága, hogy Rosivall doktor éppen a Semmelweis szobor meglátogatása közben, melynek
felállítását ő kezdeményezte, és amelyet tavaly Orbán Viktor miniszterelnök úr avatott fel tavaly
decemberben, kapta a pozitív érdeklődő visszajelzést Japánból egy hasonló esemény
lehetőségéről. Rosivall doktor ugyancsak -„szinte véletlenül”- megbeszélést folytatott a klórdioxid
kutatásával és fogorvosi használatával kapcsolatban a TUMS egyik magas rangú fogorvosi vezetőjével,
aki vendégére várva az Espinas Internetinal Hotel ebédlőjében felismerte a professzor urat és
együttműködési megállapodási kérésével „megtámadta”.
Rosivall doktort Dr. Shahrokh MirzaHosseini, az Avicenna International College igazgatója is elkérte,
akinek munkásságát Orbán Viktor miniszter elnök úr meleg szavakkal ismerte el és köszönte meg
Teheráni Egyetemen mondott beszédében. Shahrokh doktor most azon dolgozik, hogy az oktatáson,
tudományos együttműködésen túl az iráni hagyományokat és művészeteket is megismerjék
Magyarországon. Ezért karácsonykor a Vigadóban december 19-től Ars Persica néven vásárral
egybekötött kiállítást szervez híres perzsa szőnyeg és egyéb textil művészek munkáiból, illetve a
jellegzetes réz, ezüst, és tűzzománc dísztárgyakból.

