
Kalocsa, 2013. július 11-14. 
 

 
 

Program 
 
2013. július 11. csütörtök 

 Érkezés, regisztráció 
o Helyszín: Kalocsa, Hunyadi János Kollégium 

(6300 Kalocsa, Kunszt József utca 1.) 
 19.00-20.00: Esti program:  

o A MGYTT eddigi tevékenysége 
o Kalocsától Kalocsáig - 10 év Nyári Egyetemei – fotók, fényképek, 

   a készülő kiadvány bemutatása 
o Ismerkedési est  

 
2013. július 12. péntek 

 9.00 – 12.30: előadások 
 13.00-14.00: Ebéd  
 14.30-17.30:  Érseki Palota, kincstár, könyvtár megtekintése 
 18.00-19.00: Bozó Tamás irodalmi estje 
 19.30: Vacsora, kultúrprogram. 

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsora. 
 
2013. július 13. szombat 

 10.00-11.30: Múzeum, ásványgyűjtemény megtekintése 
 11.40-12.10: Megemlékezés dr. Grabarits István  sírjánál 
 12.30-13.30: Ebéd 
 13.30: Kirándulás a Szelidi-tóhoz (strandolás) 
 17.00: Kirándulás Hajósra: 

o 17.30: érkezés Hajósra a Kastélyhoz 
o 17.30-18.30: Érseki vadászkastély megtekintése 
o 18.30-19.00: patikalátogatás 
o 19.00- hajósi pincefalu megtekintése, borkóstoló Umenhoffer Zsolt pincéjében 

(5 féle bor kóstolása és hidegtálas vacsora) 
 

2013. július 14. vasárnap 
 8.00-9.00: reggeli 
 Hazautazás 



Előadások: 
Kapronczay Károly: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése – általános áttekintés 
Kapronzay Katalin: A pest-budai irgalmas kórház Gránátalma patikája  

(A múlt és az újjáéledés)  
Molnár Zsuzsa: Köpönyegforgatás – avagy hogyan alakult ki a gyógyszerészi  

köpeny? 
Szabó Attila: A gyógyszerészethez köthető szükségpénzek  
Ambrus Tünde: Gyógyszerészek szakmai érdekvédelmi törekvései a két világháború közötti  

Csehszlovákiában  
Szmodits László: Haynald Lajos érsek botanikai munkássága  
Dobson Szabolcs: Szentgyörgyi Albert mint gyógyszeripari tanácsadó –  

a Servita Rt története 1945-1948 
Csupor Dezső: A növényi készítmények szabályozásának története Magyarországon  

1987-2013  
 
Program: 
A jubileumi Nyári Egyetemen 57-en vettek részt, többen érkeztek a határokon túlról 
(Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból) is.  
A MGYTT fontosnak tartotta, hogy minél több fiatal vegyen részt a rendezvényen, így a 
XLVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny gyógyszerészettörténeti témával induló versenyzőit, 
valamint erdélyi gyógyszerészhallgatókat is vendégül láttunk. 
 
2013. július 11-én, csütörtökön este Dobson Szabolcs elnök az MGYTT eddigi tevékenységét 
mutatta be, majd Molnár Zsuzsa idézte fel az elmúlt 10 év Nyári Egyetemeit. Az ezt követő 
ismerkedési est pedig arra kínált alkalmat, hogy mindenki pár szóban bemutatkozhasson.  
 

                      
 
2013. július 12-én, pénteken került sor a szakmai előadásokra. A rendezvény megnyitóját 
megtisztelte jelenlétével dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Török Ferenc, Kalocsa 
város polgármestere is. 
 

                            



 
Délután az Érseki kincstárat tekintettük meg.  
 

                                   
 
Majd Érseki Palotát és a könyvtárat látogattuk meg. 
 

     
 
Zárásként pedig a paprikamúzeumba vezetett utunk: 
 

                     
 
Az esti program keretében Bozó Tamás gyógyszerész irodalmi estje következett, aki a botra 
tekeredő kígyó-jelképet elemezte.  
 

 
 



A jó hangulatú vacsora után a Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsora 
következett, akik a Nyári Egyetem résztvevőit is bevonták a táncba. 
 

    
 
2013. július 13-án, szombaton a Viski Károly Múzeum és benne annak az 
ásványgyűjteménynek a megtekintése következett, amelyet dr. Grabarits István rendezett 
bemutatható állapotba.  
 

      
 
 
Ezt követően a kalocsai temetőben a résztvevők lerótták kegyeletüket a MGYTT alapító 
elnökének, dr. Grabarits Istvánnak sírjánál. 
 

 
 

Délután fakultatív kirándulás következett a Szelidi-tóhoz, ahol strandolás, pihenés 
következett. A bátrabbak a falmászást és a röplabdát is kipróbálhatták.  
 
 
 
 



A másik választható program a bátyai patikamúzeum megtekintése volt:  
 

       
 
A kalocsai hímzés és festés technikáját is meg lehetett tekinteni illetve bárki kipróbálhatta 
kézügyességét. 
 

                        
 
Este kirándulás következett Hajósra. Elsőként megtekintettük a gyönyörűen felújított egykori 
érseki kastélyt. 
 

 
 
Majd meglátogattuk a hajósi patikát.  
 

 



A X. Nyári Egyetem a hajósi pincefalu megtekintésével zárult, ahol Umenhoffer Zsolt 
pincéjében többféle bort kóstolhattak meg a résztvevők. Az este folyamán sor került a 
„Rozsdás pisztillus” gyógyszerész-énekkar résztvevőinek segítségével a hagyományos 
patikusdalok eléneklésére is, így a Nyári Egyetemhez újonnan csatlakozó kollégák is 
megtanulhatták a régi gyógyszerésznótákat. 
 

                     
 
Reméljük, hogy a jubileumi Nyári Egyetem minden résztvevője jól érezte magát 
rendezvényünkön, és dr. Grabartis István szellemiségében a hagyomány tovább él majd. 
 


