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IN MEMOR!AM
Mezey Géza professzor
( 1939-2001)
!\lczcy GCza prof'csszor n Debreceni Egycte111 Orvos- és Egészségtudoinúnyi Ccntru111 Ciyógyszcré sz tud 0111ú11 y' i
l 11tézct igazgatója. a Ciyógyszcrtecb11ológiai ~fan
szl:k \·ezct6 egycll..'.1n1
tanúra 62
cvcs
korúban
ncn1 \·úrt hirtelenséggel elhunyt. J-lalúlúva\ egy nagy és vezet{) gyógyszerész egyéniség távozolt cl körünkbúl örökre.
i\'lczcy professzor 1039. augusztus 10-én született Budapesten. Ciyógyszcrész diplu111ájút Szcgcdt:n
n Szent-Györgyi ,Albert Orvostudon1únyi Egyctt:n1
Ciyógyszt:résztudu111únyi [(arún SZLTcztc J l)(í.:.!-bcn.
.~\ szak111ai karrier n1inden ICpcs<"i!'ukút bejárta. \:égzés után az Egy·cten1i Ciyúgyszertúrban kczdt:tt (.\()[guzni. 111clynck vezetésével fíatalon, 38 0\·escn bizta 1ncg az egycte111 akkori rektora. a legcndús hírlí
Petri Gúh01: Kandidútusi disszcrtúciójút 1981-bcn
\·édte n1cg. Egyike \"olt a klinikai gyógyszerészet hazai n1egalapítóinak. lvlunkússúga t:lis1ncréscként.
! 990-bcn cgycte1ni tanúrrú nc\"czték ki. és [ 993-ig
\"CZetlc a szo-rE r:gyetetni Ciyógyszcrtúrút. /\z
egyctc1n akkori rektora 1993-ban úthe!ycztc a
(Jyúgyszcrésztudotnúnyi l(ar Ciyógyszcncchnulógiai Tanszékére túrsproJCsszorként.
1994-bcn n1eghívtúk Debrecenbe. a I<..ossuth Lajos -rudo111á11y Egyctc111 és a [)cbrcccni ()rvostudon1únyi Egyctcn1 úl1a\ S7Cr\·czet! gyOg_yszcrCsz oktJtós szakn1ai vezetésére, !Cj!esztésérc és kiépítésére.
Ez nagy kihívúst jelentett szú1núra. 111clyct a rá jc!lcn1z6 odaadással és ki\·úló szcrvczúkészséggcl valósított 111cg ..~\ Gyógyszcrésztudo111únyi Szak ICj\6désénck crechnénycként az egyctcn1 2000-ben létrehozta a Ciyógyszcrésztudo111únyi intézetet. 111cly a
gyógyszerészi képzés. szakképzés 0s tovúbbképzés

rcgionúlis centru111<1ként funkt:ionúl jclL:nleg is. Elsó
igazgatójúvú i\/lczey professzort nevezték ki. Nagyon büszke volt arra. hogy 200 l nyurún a Gyógyszcrésztudon1únyi Intézet clsú végzús évfolya111{1nak
huszonkét hallgatója n1t.:gkapta az cls6 debreceni
gyógyszerész diplon1ÚL ,.:.\ végzett kollégúk 111indannyian elhelyezkedtek. l'úként a közforgaln1ú
gytigyszertúrakhan. így cnyhit\·e a régió krónikus
gyógyszerész hiúnyút.
.~\z 6sz 200 l-ben is nagy n1unkü\·al kczdúdött
szútnúra: L:lindítulta a Ciyógyszcrésztudo111únyi Intézet karrú \·úlúsúhoz szükséges akkredi1úciú szcr\"czését. Ezt ~1 111unkút 111úr fiatal tanit\·únyaí. 111unkatúrsai fogják (sajnos) rcn1élhct6!cg sikerre \·inni és
bcíL·jezni. nii\·cl () n1úr nincs többé ..~\111 t.:zt a 111unk<it n1indcnkor az C) szellc111isége hatja ÚL és az últala sugúrzott derlí. példa111utatús l:s cn1bcrség jegyében fogjúk a kollégúk folytatni.
Nagy lirt hagyott 1naga 111ögött. dc ugyanakkor
egy ulyan életutat jún be, lllL'ly n1i11dcnkur pl:ldaké111
kövctcnd6 \"alaincnnyi n1unkatúrsa és az i!Jú 11c111zcdék :-;zú111úra. En1ll·kl·t kcgy'clcttcl n1cgr"iriz1.ük.
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i)r. \·Iczey (iéza prof'csszur halú\a ncn1csak dt:b-

reccni 111unkatúrsait renditctte n1cg. hanc111 cgés/
gyógyszcrésztúrsadal111u11k~1t. így a !\·lag.y~ir ( lyógyszcrészeti -rúrsasúgot Is. l(ét cikluson út \·olt -rúrsasúgunk alelnöke . .'\ J(órhúzi Ciy(igyszcr0szi Szervezetnek évtizedeken keresztül volt aktív szcrvcz(\iL'.
vczctöségi tagja. Bekapcsolódott az !vICi'i'~r C'songrócl 111cgyci. n1ajd l-lajdú-I3ihar 111cgyci \·ezctöségének n1unkújúb:1.
Szcrkcsztöbizottsúgi tagunkat. rendszeresen publikúló szcrzönkct veszítettük cl. aki az f\·fCi'r·-r több
ki~H.l\·únyúnak is szerzlljc. túrsszerz6jc. szcrkcs1.tlijc
\·o!t. Fújdalon1111~il búcsúzunk!

