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GYÓGYSZERÉSZET

A II. világháborúban meghalt gyógyszerészek
(Kiegészítés a Gyógyszerészet 44, 474-480 (2000)-ben megjelent közleményéhez
D1: Sági Er::sébet

t\ cín1ben cn11ítctt közle1nény 1negjclenését kövctöen
az alábbi szíves közléseket kaptuk:
1\z elhunytak listájút növelik az alúbbi gyógyszeré-

szek:
Balkányi f(á/111á11t, a balkúny·i Fehér K..ígyó patika tulajdonosú! 1944. évbi.:n isincrctlcn helyre viuék. ahonnan
ncn1 tért vissza.* 1888. Balkúny. Szabolcs 111 .. dipl. ! 909.
Budapest.
Ha1·as .Jó;,sej'et, a szentesi l'V1agyar kirú!y patika tulajdonosút 1944-bcn táborba vitték. nt.:111 kt.:rült vissza.
* 1889. Budapest. dipl. 1911. Budapest.
Justh ..-J(fi·édet, a szentesi l·lajnal gyógyszcrtúr túrstulajdonosút 1944-bcn táborba vitték. tovúbbi sorsa isn1crctlen.
f(áhuáu Ernú', a 1nútészalkai Csillag patika tulajdonosa a IL \'ilághúborúban is111cret\cn helyen és idöbcn 111eghalt.
J)áucél ,-'Írpád, az egri Őrangyal patika tulajdonosa a
dcportú!úsból ncin tért vissza.

l'res-;,/er ,·Írutin, az egri ivlagyar király gyógyszertár
tulajdonosa a dcportúlúsból ncrn tért vissza.
Szegi/ lsti'Únt, a budapesti Xl. kerületi Szent linrc
gyúgyszertúr tulajdonosú! a Szúlasi-puccs 1n<ísnapjún \'it-

ték e!. Nyon1át a csalúdja az osztrúk hatúrig tudta k(ivetni. tovúbbi sorsa isincrctlcn.
:\z 1. táblá-;,atba11 az is1ncretlen sorsú gyógyszerészek
közül 1lfárkus Gyula törölhetü. inert Ö az t:lhalúlozottak
között szerepel a 476. oldalon.
Dr. Sey Lajos, a \·ajsz\úi patika tulajdonosa pedig év1izcdckkel túlélte a vilúgégést.
K.öszönctet 1non<lunk rnindazoknak a családtagoknak.
barútoknak. kollégúknak, akik hozzújúrultak ahhoz. hogy
a II. vilúghúború á\dozatúvú vált gyógyszcrészekröl n1egcn1lékezhcssü11k.
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Egészségügyi Szakképzii és Továbbképzi) Intézet, l(íhclyczctt Intézet
(9400 Sopron, Szent György utca 7.)
2001. szeptemberében induló képzései:
Gyóg_rs;,ertári ass;,isztens kép;,ds (levelezö tagozat)

OKJ: 52 5052 01
Képz~si idő: 18 hónap, 10 hónap ehnélet
;\ képzés költsége: 90 OOO ft -'- vizsgadíj

-i·

8 hónap gyakorlat

Egds-;,sdgiigyi szakasszisztens {gyógyszercl\útúsi szakasszisztens)

OKJ: 54 50 1801
K„épzési idö: 10 hónap
;\ képzés költsége: 85 OOO Ft + vizsgadíj
Októberben ter••ez-:.iik gyógyszertári ass-:,is-;,tensek ds s;,akass;,iszteusek ponts::.er;.ii to~·ábbkdp;,ését.

.Jelentkezési lap
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f'crni cín1cn. illetve a 99/510-645-ös telcfonszú1non

kérhető!

