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Kedve ssy Györg y profes szor 75 éves

őszinte tisztelet tel és szeretet tel köszönt jük Dr . Dr.
h e. Kedvess y György
ny. tanszékvezető egyetem i tanárt, a magyar gyógysz erészet kiemelk
edő személyisé gét 75. születés napja alkalmá ból
E sorokba n nem kívánju k Kedves sy professz or életrajz i adatait, szakmai
és
társadal mi-közé leti tevéken ységét részlete iben felsorol ni, hiszen
ezek hazai
körökbe n jól ismerte k, sőt kimagas ló tudomá nyos munkás sága nemzetk
özi vonatkozá sban sem ismeretl en. Az ötévenk énti jubiláló évfordu lók írásai,
amelyek közül a legutób bi 1984-be n, 70. születés napja alkalmá ból jelent
meg, részletekbem enöen számba veszik több, mint félévszá zados egyetem i
és közéleti
pályafu tását
Kortárs ai, munkat ársai és tanítván yai jól ismerik Kedvess y György
professzor életútjá t: törekvé seit a magyar gyógysz erésztár sadalom összefog
ásáért;
kiemelkedő szervezé si, oktató-nevelő, tudomá nyos
és közéleti tevéken ységét;
a szegedi Gyógys zerésztu domány i Kar fejleszté sében kifejtet t érdeme
it; a vezetése alatt álló Gyógys zertechn ológiai Intézetb en általa kialakít ott,
határain kon tűl is elismer t tudomá nyos iskolát Gazdag életútja , sokolda lú eddigi
n-1unkássága tehát teljesen összefo nódott a gyógysz erészet hazai fejlődés
ével
1959 óta, amikor a IVIinisztertanács tanszékvezető egyetem i tanárrá
nevezte
ki, a Szegedi Orvostu domány i Egyetem és a Gyógys zerésztu domány
i Kar életében igen jelentős funkció kat töltött be: négy éven át az egyetem egyedül
i rektor-
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helyettese, n1ajd ezt követően 12 éven át a kar dékánja volt. E megbízatásait
igen nagy felelősségtudattal, átlagon felüli ambícióval látta el 25 éves tanszékvezetői működése során kialakította a gyógyszertechnológia tárgy korszerű elméleti és gyakorlati oktatását
A különböző szakmai bizottságokban vállalt munka mellett társadalmiközéleti tevékenysége ugyancsak künagasló volt. A Magyar Gyógyszerészeti
Társaságnak alelnöke, majd két periódusban elnöke volt Aktív részvételt
vállalt a Hazafias Népfront és az Országos Béketanács munkájában, jelenleg
is alelnöke az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Központi Vezetőségének.
Érdemei elismeréseként szá1nos hazai és külföldi kitüntetést kapott Tiszteletbeli tagja több külföldi tudományos társaságnak, 1977-ben a Halle-Wittenbergi Martin Luther Egyete1n díszdoktorává fogadta
Kedvessy professzor sokszínű egyéniségét igen nehéz néhány sorban jellemezni.. Hatalmas munkabírása közisn1ert volt Munkatársaival szemben minden
vonatkozásban nagy követeln1ényeket tán1asztott, ezek teljesítését azonban azzal is elősegítette, hogy a mércét saját maga számára állította a legmagasabbra
l\1unkahelyét mindig második otthonának tekintette, amire jellemző, hogy
nyugdíjba vonulását követően is rendszeresen látogatja az intézetet és értékes
tanácsaival, javaslataival segíti volt n1unkatársainak további eredményes mű
ködését.
A jubiláló Kedvessy- György professzornak - tartalmas életútja ezen je-.
kívánunk mindannyian jó erőt, egÉszséget, örömet
lentős mérföldkövénél hivatása további n1űveléséhez és a inagánéletben egyaránt„ A gyógyszerészet
előtt álló feladatok megoldásában továbbra is számítunk segítőkész együttműködésére

Kérjük, fogadja szeretettel őszinte megbecsülésünk jeleként a számára tisztelettel ajánlott és a szaklap e számában megjelent tudományos közleményeket.
Selnieczi Béla
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