
Eger, 2017. július 6-9. 
 

 
 

 

 

Program 

 

2017. július 6. csütörtök 

 14 órától érkezés, regisztráció  

(Helyszín: Wigner Kollégium, Eger, Rákóczi u. 2.) 

 18.00: Vendéglátónk, Eger városa bemutatkozik 

 19.00: vacsora a Kollégiumban 

 20.00: Ismerkedési est 
 

2017. július 7. péntek 

 7.00-8.00: reggeli a Kollégiumban  

 8.05-11.55: szakmai előadások (a Wigner Jenő Szakiskola aulájában) 

 12.00-13.00: ebéd a Kollégiumban 

 13.15-18.00: Eger városa, papok városa – városnéző séta Eger belvárosában 

 18.30-19.30: vacsora a Kollégiumban 

 19.30: Meglepetés program a Kollégiumban: Legyél Te is törökkori herbárius! 

 

2017. július 8. szombat 

 7.00-8.00: reggeli a Kollégiumban 

 8.15-12.00: Vár az egri vár! 

 12.15-13.15: ebéd a Kollégiumban 

 13.15-18.00: A száz rózsa nyomában és A huták csodálatos világa (kirándulás) 

 18.00-19.00: vacsora a Kollégiumban, záróest 

 

2017. július 9. vasárnap 

 7.30-8.30: reggeli a Kollégiumban 

 8.30-9.30: a Szent Miklós görögkeleti szerb templom megtekintése 

 hazautazás 

 

 



Előadások: 

Köszöntő: Dr. Dobson Szabolcs  
o Kapronczay Károly: Eger, a hazai orvosképzés bölcsője 

o Szmodits László: A magyarországi alkalmazott gyógyszerészek érdekvédelmi 

mozgalmai 1919-ig 

o Kiss Melinda Éva: A gyógyszertári asszisztens munkakör története 

o Dobson Szabolcs: A vény nélkül kapható gyógyszerek története 

o Budaházy István: Egy gyógyszertári leltár 1598-ból a váradi várban 

o Szabó Attila: Gyógyszerészek szerepe a hazai gyógyvizek és ásványvizek 

vizsgálatában 

o Révész Miklós, Orosz Tamás, Dobson Szabolcs: Háromszáz év gyógyszerei képekben 

– amikor a fotók mesélni kezdenek  

 

 
 

Program: 

 

2017. július 6-án 60-an gyűltek össze Egerben az immáron XIV. Nyári Egyetemen. A 

résztvevők között volt a pozsonyi egyetem 5 magyar gyógyszerészhallgatója, 3 erdélyi 

hallgató (a MGYTT vendégeként), de a gólyák mellett a rendezvényt régóta látogatók is 

eljöttek. 

Csütörtök este a szokásos városbemutató előadást Molnár Zsuzsa tartotta, majd a török korban 

érezhette magát mindenki, hiszen Szecskó Katalin tartott hastáncbemutatót. Kati 2003-ban 

végzett a budapesti gyógyszerész karon, Budapesten kezdte meg a pályáját, jelenleg Egerben 

dolgozik, 3 gyereket nevel, és hobbiszinten tanul hastáncot. 

 

                  
 

Az este a hagyományos ismerkedési esttel zárult, amelyet Dobson Szabolcs vezetett. A 

résztvevők emellett kis kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódhattak. 

 

 



 

                       
 

2017. július 7-én, pénteken a szakmai előadásokkal indult a nap. Az előadások a 

gyógyszertári szerepkörökkel, gyógyszerészi munkakörökkel foglalkoztak, de Eger 

egészségügyben betöltött szerepét is hangsúlyozták. 

 

      
 

Délután „Eger város, papok városa” címmel indult a hagyományos városnézés, de a túra során 

természetesen Eger orvos- és gyógyszerészettörténeti érdekességei is előtérbe kerültek. 

Az első megálló a Knézich kapu volt, ahol a Markhot Ferenc Kórház új épületrészére is 

rálátás nyílt. 

 

 
 

Majd a Harangöntő ház következett. A házban 150 éven keresztül harangöntő családok éltek, 

az udvarban a fertálymesterséggel is meg lehet ismerkedni, de itt kapott helyet a Kopcsik 

Marcipánia is, ahol a marcipánt meg is lehetett kóstolni. 

 

                                



 

A felújítás alatt lévő Minaret és az egri kórház története a refektóriumban került bemutatásra. 

A refektórium az Irgalmasrendi Kórház épen fennmaradt része, ma új szerepkörben, 

díszteremként funkcionál. 

 

 
 

Majd a Dobó téri felújítása után kialakított kisebb terek, a Végvári vitézek tere és a Gárdonyi 

Géza tér következett. 

 

           
 

A Dobó téren 1907 óta áll az a szoborcsoport, amely Stróbl Alajos alkotása és azt 

szimbolizálja, a török ágyúgolyók körülvették a várat, de az ostromgyűrűből kiemelkedik a 

várkapitány, az alkapitány és az egri nő szobra, akiknek az alakja ma is aktuális. 

Itt készült el a csoportkép is. 

 

 



Minorita templom nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legegységesebb 

barokk temploma, amelyet a török hódoltság után visszatérő minoriták építették Noszvaj 

Ferenc (átkeresztelkedett török ember) vagyonából. A templom felszentelése után meg is 

szólták az egriek a minorita rend gvárdiánját, mondván, hogy ez a barokkos díszítettség 

túlzás, de a minoriták úgy gondolták, hogy „Istenért semmi sem drága” /Pro Deo nunquam 

satis/, ahogy ez a feliraton, a templom ajtajánál is olvasható. 

 

 
 

A frissítő kis eső után a Líceum következett, ahol a Barokk könyvtár várta az érdeklődőket. 

                     
 

Következett az ország 3. legnagyobb főszékesegyházának meglátogatása. Az egri Szt. Mihály 

– Szt. János egri főszékesegyház Pyrker János László érseksége alatt Hild József tervei 

alapján épület. A klasszicista épület kifejezi azt, hogy Egerben 1004-ben alapított I. István 

templomot, s azóta a város Magyarország egyik legfontosabb katolikus bástyája. Pyrker János 

érseknek annyira fontos volt a város és ez a Bazilika, hogy úgy végrendelkezett, hogy 

szívereklyéjét az altemplomban helyezzék el, hogy „A szív, mely Egerért dobogott, 

az legyen az egrieké”.  

 

    
 



Rövid kitérővel az Érseki palota kertjének bemutatása következett. A palotának is van 

orvostörténeti vonatkozása, hiszen amíg nem épület fel a Kórház, az Irgalmasrendiek ebben 

az épületben kezdték meg a beteggondozást, az első 4 betegágyat Erdődy Gábor püspök 

támogatta anyagilag személyesen. Természetesen Magyarország egyik építészeti csodájáról, 

az Eger alatt húzódó pincerendszerről is szó esett. 

 

      
 

Majd a Megyeházához vezetett az út, és Eger pallosjoga került szóba a volt börtönépület 

kapcsán. A Megyeházán látható a két Fazola kapu, amelyek akkor váltak híressé, amikor 

1896-ban a Heves megyei pavilont díszítették a Milleniumon.  

 

                                
 

 

          
 

   
 

A következő megálló a Dobó téri Kígyó Gyógyszertár volt, amely arra 

volt kiváló példa, hogy egy betegforgalmat ellátó patika hogyan tudja a 

múlt értékeit bemutatni. Kóró József gyógyszerész mutatta be azokat a 

ritkaságokat, amelyeket ő és fia, a patika jelenlegi személyi jogos 

gyógyszerésze, Kóró András gyűjtöttek össze. 

 



A Dobó téri Kígyó Gyógyszertár korábbi tulajdonosáról, dr. Hibay Györgyről és fiáról, dr. 

Hibay Károlyról is megemlékeztünk, hiszen alakjuk a betegekért végezett hivatástudat 

mintaképévé vált. 

 

A séta a Városháza dísztermében ért véget, Eger címerének bemutatásával. 

 

 
 

Este a már hagyományos vetélkedőre került sor, de idén ez is a törökkor jegyében zajlott, 

„Legyél Te is törökkori herbárius!” címmel. 

 

 
 

2017. július 8-án, szombaton egy kisebb városnézést követően az Almagyar utca 1. szám alá 

vezetett az út. Korábban itt egy kis gyógyszertár, az „Őrangyal” működött, de a patika a 60-as 

években bezárt. Jelenleg egy bor- és pálinkaüzlet működik a helyiségben, megőrizve és 

hasznosítva a volt patika védett bútorzatát. Mivel a kis üzlet egri vizet is forgalmaz, így egy 

egri víz kóstoló is várta a résztvevőket: az egykori egri jeruzsita gyógyszert is meg lehetett 

kóstolni. 

 

             
 

 

 



Majd az egri várban a Telekessy patikamúzeum jelen helyzetét és az egri patikák történetét 

mutatta be Szilasi Ágota, a múzeum munkatársa. 

 

 
 

Az egri várban az „Egri csillagok” túrát egy végvári vitéz (Bence) vezette. 

 

 
 

Délután a hagyományos kirándulás következett. Először Mezőkövesd Hadas városrészében a 

100 rózsa történetét ismerhette meg mindenki. Kisjankó Bori hímzőasszony szülőháza mellett 

másik 6, hagyományőrző kisház életét lehetett megismerni. 

 

           
 

Mezőkövesdről Noszvajra vezetett az út, ahol a volt Magtárban 2 egri kézműves bor kóstolása 

mellett a Magtár üveghuták világát bemutató kiállítást lehetett megnézni. Ezt követően többen 

felsétáltak a De La Motte kastélyhoz. 

 



 
 

A Nyári Egyetem a hagyományos záróesttel fejeződött be: az oklevelek kiosztása, a szavazás 

és az éneklés mellett kis ünnepség is volt. Az MGYTT elnöke, Dobson Szabolcs 50 éves lett, 

maga az MGYTT pedig 15 éves, hiszen 2002-ben alapította meg Grabarits István a 

Társaságot. Köszöntésképpen 2 torta (összesen 60 szelet sütemény) várta a résztvevőket, a 

sütemény pedig gyorsan elfogyott a záróeste alatt. 

 

   
 

 

2017. július 9-én, vasárnap már csak a hagyományos kisprogram várta a résztvevőket: az egri 

szerb templom megtekintése, amely a Kollégiumtól nem messze, a volt Miklós kapu felett 

magasodó dombon áll. Az épületről úgy tartják, hogy az 1700-as évek elején letelepülő 

szerbek nagyon szerettek volna saját templomot Egerben, de ezt a katolikusok minduntalan 

megakadályozták. Egy nap Egerbe látogatott II. József, aki nem szeretett volna a püspöknél 

megszállni, helyette egy fogadóba térbe be. Ezt használták ki a szerbek és személyesen járták 

ki a császárnál, hogy saját templomot építhessenek, amelyet úgy tájoltak, hogy a hátát 

mutassa az épület Eger belvárosának (állítólag ezzel is a katolikusokat akarták bosszantani). A 

templom Magyarország egyik legszebb szerb temploma a maga 10 m x12,5 m ikonosztázával. 

 

 



A kis túra után pedig már tábort kellett bontani, de a jövő évi, XV. Nyári Egyetemre már 

megindult az ötletezés: a vendéglátó Veszprém városa lesz, a téma pedig a cukrászat, a bor és 

szikvízgyártás, így a hagyomány tovább folytatódik Grabarits István szellemiségében. 

 

          /Molnár Zsuzsa/ 

 

 

 

Induló: 

Eger patak partján mikor kivonulunk, 

A Wigner koliba biztosan mind eljutunk. 

Hastáncosunk és kendője már készen áll, 

Kezdhetjük, mert vár az egri vár! 

 

Napunkat kitölti Eger száz csodája, 

Minaret, Dobó tér, líceum, bazilika. 

Csapatunk fele a zárt osztályra került, 

A másik messzire menekült. 

 

Sebestyén kék piluláit megalkottuk,  

A kőrisbogár tapasz kifogott mirajtunk. 

Turbános pasáink végül felvonultak, 

Törökmézzel is jutalmaztak. 

 

Jezsuiták csodavizét megkóstoltuk, 

Így a vár ostromához elég erőt kaptunk. 

Bence vitéz szakállas puskája, kardja, 

Miénk Eger szép menyasszonya! 

 

Önkénteseink a matyók rózsáiban, 

Patikai üveg, jó borok a magtárban. 

Sok szépet láttunk, minden jót kipróbáltunk, 

Köszönjük, és jövőre várunk! 

 


