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- Апстракт -

- Abstract -

Предавање је засновано на мотоу који указује
на све значајне и релевантне аспекте и тренутке
у животу проф. др Миклоша Кашлера.

The lecture is based on bearing in mind its motto,
showing all important and relevant aspects and
moments in the life of Prof. Dr. Miklós Kásler.

„Сваки резултат науке доказује духовно
постојање у свету одакле све потиче.“

”Each result of science proves that there is a
spiritual existence in the world where everything
can be traced back to.”

Каријера, научна интересовања и резултати
професора Кашлера, као и коришћење ових
активности, служе једном циљу: да се сачува
људски живот, ум и душа.
Експозе представља његов рад као научника,
онколога, хирурга, професора и министра за
људске ресурсе, укључујући и здраствена
питања.
Представљена је и његова солидна техника у
оралној хирургији и хирургији главе и врата,
као и пионирско искуство у пластичној и
реконструктивној хирургији.
Као ранији генерални директор Националног
института за онкологију Мађарске, професор
Кашлер већ деценијама има водећу улогу у
успoстaвљању структуре система онколошке
здраствене заштите Мађарске. Као добро

Prof. Kásler’s carrier, scientific interests and
results and the use of these activities serve one
goal: protect the life, the mind, the soul of humans.
The exposé presents His work as a scientist, an
oncologist, a surgeon, professor and the Minister
of Human Capacities including health affairs.
His solid technique in oral, head, neck surgery,
pioneering
experience
in
plastic
and
reconstructional surgery is being demonstrated.
As former Director General of the National
Institute of Oncology for decades Prof. Kásler has
a leading role in establishing the structure of
Hungarian oncological health care system. A wellknown actor of many international and national
conferences, author of a large body of scientific
publications in the topic of oncology proves that

познати учесник многих међународних и
националних конференција и аутор великог
броја научних публикација у области
онкологије, професор Кашлер спада у ред
најзначајнијих и најуваженијих стручњака у
области његове експертизе.
Преузимајући вођство на међународној сцени у
његовом основном медицинском пољу рада,
професор Кашлер је основао Онколошку
академију Централне и Источне Европе чији је
циљ хармонизација онколошких тренинга,
истраживања и развоја у 21 земљи учесници.
Вођен дубоким интересовањем за историју
народа који насељавају Панонску низију, био је
један од оснивача Института за мађарска
истраживања који се бави истраживањима
прошлости, језика и порекла Мађара.
Промовисао је и био је домаћин популарне
телевизијске серије интервјуа о националним
вредностима и националном постојању Мађара.

Prof. Kásler is one of the most important and
recognized professionals of His expertise.
Taking the lead on the international stage in His
main scientific medical field He founded the
Central and Eastern European Academy of
Oncology aimed to a harmonization in oncological
training, research and development among the 21
participating countries.
Driven by His profound interest in the past of the
nations inhabiting the Carpathian Basin He was
one of the founders of the Institute for Hungaric
Research to carry out research to explore the past,
language and origin of the Hungarians. He
promoted and hosted a popular TV broadcasted
series of interviews on national values and
national existence of Hungarians.

