
Kecskemét, 2009. július 10-13. 
 

                                              
 

A rendezvény témái: 
-         A gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. 

-         A gyógyszerésztudományok neves kecskeméti művelői. 

-         A homeopátia történetéből. 

-         A gyógyszerészek és az Olimpia. 

-         Gyógyszerésztörténeti emlékek Bács-Kiskun megyében. 

 

A rendezvény Kecskeméten, a Megyei Közgyűlés Dísztermében kerül megtartásra, az 

előadásokat közös megbeszélés követi. Kecskemét városának gyógyszerésztörténeti és más 

nevezetességeivel való ismerkedés teszi teljessé az együttlétet. A szakmai programot a 

Kiskunsági Nemzeti Parkban tett gyalogtúra követi. 

 

Programok: 

 

2009. július 9-12 között kecskeméten a Református Gimnázium Kollégiumában került 

megrendezésre a VI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem. A rendezvény 60 résztvevője 

között budapesti, debreceni, marosvásárhelyi, pécsi és szegedi gyógyszerészhallgatók, 

valamint gyógyszerész, történész és biológus kollegák voltak jelen. 

 

Az első este ismerkedési programja után második nap került sor a rendezvény szakmai 

részére. A megnyitó keretén belül zenei és szépirodalmi program is szerepel. Az előadások fő 

témái a következők voltak: Gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében, valamint 

A bor szerepe a gyógyszerkincsben. Értékes előadást hallhattunk dr. Grabarits Istvántól a bács 

megyei gyógyszertárakról, valamint a szőlő és bor gyógyszerkönyvekben való 

előfordulásáról; dr. Kapronczay Károly a XVIII. Századi Kecskemét orvosi viszonyairól; dr. 

Hajdú Edittől Katona Zsigmond munkásságáról. Dr. Forrai Judit a bor és a szexualitás 

kölcsönhatásáról tartott előadást, majd dr. Magyar László néhány borról szóló orvosdoktori 

disszertációt, dr. Péter H. Mária pedig a bor szerepét mutatta be többek között Lencsés 

György: Ars Medica című művében.  

 

Délután a résztvevők megismerkedhettek a várossal: 
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Városnézés Kecskeméten 

 

 

       
 

 

Arborétum: 

 

 

      
 

 

 

Bozsó Gyűjtemény  (Bozsó János festőművész számos értékes használati tágyat gyűjtött össze 

festményei témáihoz.) 
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Orvostörténeti Múzeum 

 

   
 

Tűzzománc Múzeum 

 

                  
 

Lóránt Nándor és Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerészek sírjánál koszrúkat helyeztünk 

el. 
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Kirándulás Kerekegyházára: (lovaskocsikkal sétakocsikázás, tájház megtekintése) 

 

- Tanyasi bemutató: 

 

   
                                                         

                       
        

- Lovasbemutató: 

 

                   
 

- Egy kis vidámság: 

 

              
   Dr. Kapronczay Károly    Dr. Dobson Szabolcs                      Dr. Szabó Attila 
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A program után a csárdában hangulatos zene mellett gazdag vacsora várt bennünket: golyás, 

húsos tálak és palacsinta. Vacsora utánPista bácsi mindenkinek kiosztotta a névra szóló 

oklevelet a részvételért. Az oklevelek után néhány gyógyszerészindulót énekeltünk el nagy 

sikerrel, a csárda zenészeinek szíves közreműködésével. Az estet Kocsis János, a Galenus 

Kiadó munkatársának 3 napról írt tréfás, verses összefoglalója zárta. 

                          /Papp Nóra/ 

 

Kocsis János: Hírősvárosi dudorászó 

 

Hírös város az Alföldön Kecskemét. 

Összegyűl, hogy ne legyen már szerteszét 

sok gyógyszerész. Teszi-veszi az eszét. 

Előad vagy kibocsájt egy-két esszét. 

 

Kecskemét az Alföldön hírös város. 

Hogy kerülnek ide? Nem oly talányos. 

Tudd, a Grabar e-mail trombitája 

a két hazát flottul körbejárja. 

Ettől fölserkent a jó tára gárda. 

Ajkukról száll, ah!, hála pára: 

Jaj de jó, ezt is megértük! 

Lássad, nem hiába kértük. 

 

Hírös város az Alföldön Kecskemét. 

Nincs hegy, mégis ismerik a hegy levét. 

Aesculapnak mai remek gárdája 

nagy elánnal mibenlétét vájkálja. 

Tudományosan mereng el 

hová tűnt el a bortenger? 

Mit áldott honunk megtermel. 

Pusztítja-é minden ember? 

 

Szersáfárkönyvekben kutat. 

Figyeld! Ezzel utat mutat. 

Ekként szépen elénk tárul, 

mért is jöttünk le a fárul. 

Noé, Méliusz meg Than is… 

Van más gond is. Kardinális. 

Mért nem bort hord a kanális? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőlőbogyó – pilula bor. 

Mi jó van tenéked abból? 

Nyomás! Hol a tinktúra prés… 

Mindjárt másként fest az egész. 

Festvényként, de más az ábra: 

megint átváltsz négykézlábra. 

 

Hírös város az Alföldön Kecskemét. 

Figyeljed a patikusok serlegét. 

Jó bor van abban, nem máslás. 

Szólítlak: nehogy már mást láss. 

Analizál – nem ám vedel. 

Mérték: miért épp a veder? 

Ne a nanotechnikába 

illőt less’d a patikába! 

A hagyomány másként diktál: 

ősök emlékére ittál, 

eme régi űrmértékkel. 

Fejedben az űrt érték el 

a szőlőfürt esszenciák. 

Tudd! Te Grabaritsos diák. 

 

Város, hírös, Kecskemét az Alföldön. 

Öreg diák, ha elfekszel e földön. 

Nem bándd! Csak a tudásszomjról 

bizonyság. 

Legmagas’bbra értékel majd itt a 

vizsgabizottság.
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