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Dr. Horváth Dénes 
vasdiplomás szakgyógyszerész 90 éves 

Nagy örö1n1nel és izgalo1nn1a! készült 
a soproni Gyógyszerész Klub, hogy a 
rnegyei Gyógyszerész Ka111ara és 
Gyógyszerészeti Társaság szervezésében 
méltón megünnepelje eb: Ho1Tát/J Dénes 
90. születésnapját. A városból és 111egyé
ből összegyült kollégák na!:,>y szán1a 1nár 
rnaga is n1utatta a b1)'Ógyszerészek és asz
szisztcnsek tiszteletét, szeretetét. 

Ezúttal a szaklap hasábjain kívánunk 
köszöntőt 111ondani néhány n1éltató szóval. 

Megpróbáltatúsokkal és küzdehnek
kel teli élete során a szalona szeretete 
rnindig átsegítette a nehézségeken és rna rnár csak a 
sok szép crechnény felidézésére és 111cgőrzésére hívja 
!Cl nlindennap fígyeln1ünket. 

Pályáját Lövőn kezdte a családi gyógyszertúrban. 
inajd a 1\Io::.sonyi Sán(/or professzor által vezetett Egye
terni Gyógyszerészeti Intézetben készítette cl doktori 
értekezését. Ezt követően is111ét Lövőn szolgálta a bete
geket. Az 1950-es államosítás után Sopronba került 
gyógyszertárvczetönek, ahonnan Győrbe hívták szak
felügyelőnek, 111ajd vezető-szakfelügyelőnek nevezték 
ki. 1958-ban is111ét visszakerült Sopronba. ahol nyugdí
jazásáig a Szebellédy Gyógyszertárat vezette. iviagas 
szintü szak111ai n1unkája 111c!lctt 111indig szakított időt 
arra. hogy túrsadahni szervezetek 111unkújában aktívan 
részt vegyen (TIT, MKE. Kitaibel Társaság stb.). 

f'v1unkáját rnindenkor a hivatás szeretete hatotta út. 
Egész életét a színvonalas gyógyszertári 111unka. a rna
gisztrális gyógyszerkészítés fejlesztése, a gyógyszeris-
1nertetés, az orvos-gyógyszerész. valarnint gyógysze
rész-beteg kapcsolat erősítése. a betegek szolgálata jcl
lcrnzi. 

I-Iosszú ideig volt az rvIG'lT 111egyei szervezetének 
elnöke. 111ajd a Társaság országos alelnöke. 

Résztvevője volt annak a 111unkának - ch: 1\iikolics 
KároZv gyógyszerésszel karöltve -, a111cl:,.1 Sopronban 
létrehozta a n1a is országos hírü gyógyszertári asszisz
tcnsképzést. a gyógyszerész továbbképzést. az ország 

első patika t11úzcun1át, vala1nint a fiatal 
gyógyszerészek Rozsnyay Mátyás elő
adóversenyének felújítását. Az Orvos 
Továbbképző Intézet által Sopronban 
évente szervezett gyógyszerész tovább
képzések ehnaradhatatlan előadója volt. 

Szakmai tudását fáradhatatlan lelke
sedéssel igyekszik 111a is a fiatal kollé
gáknak átadni. példát niutatva a 111indig 
napra kész szakn1ai felkészültségével. 

E kin1agasló életpálya rnegbecsülé
sét száinos kitüntetés fé111jelzi. 

1~ 90. életév szán1os elisn1erésc a be
tegek érdekében végzett 111unkájának szól, ezért 1nost, 
an1ikor köszöntjük. tnegköszönjük azt a 111unkát, ounit a 
betegekért tett és tesz 111a is. I(öszönjük azt a tá111oga
tást, n1elyct a fiatal pályakezdőknek és kollégáknak 
nyújtott és nyújt. valanlint azt a fáradozást, rnelyet a 
szakn1a elis1nertetése érdekében végzett és végez. 

Gratulálunk azokhoz az elisn1erésekhez, 111clyekkcl 
napjainkban tisztelték n1eg: 

a fiatal pályakczclök. az idei Rozsnyay tvlátyús 
e111lékverscnyen elért első és negyedik helyezésével, 

- a rviagyar Gyógyszerészeti Társaság a Nikolics 
Károly emlékplakettel. 

- a Sen1111el\vcis Egyeten1 Gyógyszcrésztudornú
nyi I(ara az Oktató Gyógyszerész kitüntető cín1ével, 

- Sopron Niegyei Jogú Város Önkonnányzata a 
Sopronért díj adornányozásával. 

l(edves Dénes bácsi. születésnapja alkaln1ából 
örön11nel csatlakozunk a köszöntök népes táborához. 
kívúnjuk. hogy az Isten áldja 111cg 111inJen napját, 1nég 
sokáig közöttünk lehessen. 

r\ gyógyszerész kollégák nevében 

(h: Vétsey-f(ör111e11cli .1(gnes 
11ajnal Gyógyszertár, Sopron 


