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Dr . Nikolics Károly 75 éves

Nem méltatni, köszönteni szeretnénk e pár ~orral

Nikolics professzor urat 75 születésnapján
„Birtokba venni a napot nem elég, ha nem tudjuk
másoknak is odaadni" --Hegel örökérvényti gondolata
}utaz ember eszébe,haRágondolunk Gazdagé11ikeres
életpályát tudhat maga mögött, amelyen e hegeli gondolat vezérelte. Közismert a gyógyszerészet iránti elkötelezettsége, a fiatal gyógyszerészek iránt megnyilvánuló szeretete

A Magyar Gyógyszerészeti Tar.saság Közgytilésén
1986-ban elnöki be.számolóját a következőkkel zárta·
„Bármely hivatás, és lgy a gyógyszerészet is akkor
tudja fejlődését, helytállását biztosltani, ha alkalmazkodni tud az idők változásához, új igények kielégltéséhez Fontos, hogy a társadalmi fejlődésbe be tudjon
illeszkedni, ' mind a vezetők, mind a .széles körű hálózatban dolgozó kollégák bizonyítsák a gyógy1zerészi
munka fontosságát"
1986-ban megérezte a készülő változást Nem az el sót
életében Az államo1ltá1t' követő embert, tisztességet
próbáló időkben, rendklvüli elszántsággal kere.te azokat a lehetó'.1égeket, amelyekkel a gyógyszerészet talponmaradását.fejlesztését elősegíthette Ehhez a munkájához társakat keresett és talált Fáradhatatlanul
dolgozott a gyógyszerészi szakmai szlnvonal fejlesztéséért, a gyógyszerészi munka elismeréséért
Fiatal gyógyszerész jelölteknek megtiszteltetést jelentett a Nikolics patikában dolgozni ,E kiválasztottak
ma is hálával emlékeznek a könnytinek nem nevezhető
„kiképzésre". Közülük sokan szerepeltek eredményesen
a Rozs-

nyay Emlékversenyeken és .számo1anjelentó'.s pozlciókat töltenek be szakmai életünkben. E szerencsések nemcsak biztos
szakmai tudá.st szerezhettek, de sugárzó emberséget és tisztességet is tanulhattak
Nem véletlen tehát az a tény, hogy Nikolics p1ofesszor évtizedek során gyakorolt munkáját Antall miniszterelnök úr a
·
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerte el
Rá oda kel/figyelni Mondanivalójának .1úlya van. Bírálatai sohasem sértőek, de mindig elgondolkodtatók A beteg
ember, a tisztes emberi helytállás, a hivatás mindenek feletti tisztelete példamutató
Sokatfáradozott a magyar gyógyszerészet külföldi e/ismertetéléért is Nem kis része van abban, hogy visszakerülhettünk a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségbe, és ezzel e/indított egy olyan folyamatot, amelynek eredményeként ma
számottevő tényezőként kezeli a magyar gyógyszerészetet a világ.
Nem véletlen az a tény sem, hogy amikor az Európai Gyógyszerész Szövetség megalakult, az első - ma is mfiködő vezetőségébe alelnökké választották
E .szép jubileum alkalmával (amire valószlnfileg azt mondaná, „ez nem érdem, ez állapot") a magyar gyógyszeré12ek
nevében is jó egészséget, erőt klvánunk, abban a reményben, hogy útmutatására, tanácsaira, amelyekre egyre nagyobb
szükségünk van, még nagyon sokáig számlthatunk
Kedves Gyógyszerész Kollégáim!
Nilwlics professzortól többször hallhattuk „Ideák nélkül lehet, de nem érdemes élni". Nekünk már van ideálunk
Isten éltessen .sokáig!
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