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Ráczkevey Edit

A taggyűlés menete:
1. Az Elnök megállapította, hogy a Közgyűlésen nem jelent meg a rendes tagok több, mint fele,
így a Közgyűlés határozatképtelen.
2. Elnök újból összehívta a Közgyűlést, amely a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
3. A jelenlévők egyhangúan megbízzák a taggyűlés jegyzőkönyvének vezetésével Molnár
Zsuzsát.
4. A taggyűlés a meghívó mellékleteként előzetesen kiadott napirendi pontokkal egyetértett,
azokat egyhangúan megszavazta.
5. Napirendi pontok:
5.1 Napirendi pont
Dobson Szabolcs köszöntötte a MGYTT megjelent tagjait, valamint bemutatta a taggyűlésen
Magos Gergely történészt.
5.2 Napirendi pont:
Dobson Szabolcs elnöki beszámolójában (lásd lent) értékelte a 2013-as évet (a pénzügyi
beszámoló készítője az MGYTT könyvelését végző Protector Kft (Kalocsa)) és kitért a 2014-es
tervekre is.

A kiadások között kiemelendő, hogy a MGYTT támogatta egy Than Károlyról készült potré
elkészítését (bruttó 254 E Ft) és Péter H. Mária erdélyi magyar gyógyszerészetről írt
könyvének második kiadását (80 E Ft).Az Elnök javaslata és a Közgyűlés döntése alapján
2014-ben a tagdíj 2000 Ft/fő/év marad. Az Elnök áttekintette a 2014-es év pénzügyi
lehetőségeit.
Kiemelte, hogy célszerű lenne különböző a pályázati lehetőségeket kihasználni. A MGYTT
2013-ban a Civil Alap Holokauszt emlékévhez kapcsolódó pályázatára készített elő anyagot,
amelynek a benyújtása napokon belül megtörténik. Az elbírálás 2013. december 15-én
várható. A taggyűlés az Elnök javaslata alapján jóváhagyta, hogy a pályázatfigyelést és –írást
pályázatíró szakember bevonásával végezzük.
A 2013-as pénzügyi beszámolót és a 2014-es előzetes kalkulációt a Közgyűlés egyhangúlag
jóváhagyta.
5.3 Napirendi pont
Az Elnök áttekintette a 2013-as év szakmai történéseit az alábbiak szerint:


Honlap: www.gyogyszeresztortenet.hu (az Elnök részletes ismertetésével)



Nyári Egyetem, Kalocsa, 2013. július 11.-14. (57 résztvevő).



Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Konferencia, Párizs, szeptember 10.-14. (3 poszter: Szalay
Annamária, Szabó Attila, Glässer Erik és 1 előadás: Ambrus Tünde
Az Elnök javaslatokat terjesztett elő a 2014-es év főbb szakmai tevékenységeire vonatkozóan
az alábbiak szerint:
Alapelv: generáljunk adatokat a jövő számára.
-

„Írja meg gyógyszertára történetét” pályázat

-

Szegedi Móra Múzeum gyógyszerészeti kiállításának feldolgozásának folytatása és
befejezése

-

Honlapunk további fejlesztése: cikktár és e-könyvtár, virtuális gyógyszermúzeum,
Gyógyszerészi Évkönyvek digitalizálása

-

Holokauszt gyógyszerészeti vonatkozásainak publikálása abban az esetben is, ha
pályázatunk nem lesz sikeres.

-

A 2014-es Rozsnyay Emlékverseny szakmai támogatása, előadók felkészítése, díjazás
biztosítása

-

XI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem – Gyula

-

Az I. Világháború és a gyógyszerészet a Magyar Orvostörténeti Társasággal közösen

-

Egyéb – ad hoc

-

Riportsorozat az elmúlt évtizedek szakmai-szakmapolitikai vezetőivel

-

Fiatal (35 év alatti) kollégák bevonása-támogatása
Az MGYTT a 2014-es évre (2013 decemberében) pályázatot ír ki 4 (négy) fiatal kolléga
(gyógyszerészhallgatókat is beleértve) gyógyszerésztörténeti kutatómunkájának szakmai
és pénzügyi támogatására az MGYTT által kiírt témákban.

A 2014-es szakmai terveket a Közgyűlés jóváhagyta. Kidolgozásért felelős: Elnök.
A fiatal kollégák támogatása kapcsán az Elnök áttekintette a MGYT-vel való
együttműködés lehetőségeit. Üdvözölt minden tényleges munkavégzésen, határidők és
tervek pontos betartásán és végrehajtásán alapuló együttműködést.
A 2013-as évben elismerésre méltó együttműködési esemény volt a 2013-as Rozsnyay
Emlékversenyen

az

MGYTT

Különdíjának

átadása

Glässer

Erik

III.

éves

gyógyszerészhallgató (Szeged) számára Than Károly szakmai pályafutásának kutatásáért,
továbbá Ambrus Tünde MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály Elnök előadása a
Kalocsai X. Nyári Egyetemen.
Továbbra is várjuk az MGYT Elnöke részéről elvi síkon már 2013 májusában
kinyilvánított

átfogó

szakmai-tudományos

együttműködési

szándék

gyakorlati

megvalósítására irányuló konkrét törekvéseket.
Ezek megjelenése esetén az MGYTT folyamatosan nyitva áll az együttműködésre olyan
módon, hogy az valóságosan segítse, de ne veszélyeztesse az MGYTT projektjeinek
megvalósítását a magyar gyógyszerészettörténet fejlesztése érdekében.
Addig is, az MGYTT részéről segítséget nyújtunk a Rozsnyay Emlékverseny 50.
Évfordulója alkalmából kiadandó kötet szakmai összeállításában (Felelős: Molnár Zsuzsa)
5.4 napirendi pont:
Csupor Dezső összegezte a szegedi Móra Ferenc Múzeum patikaberendezésére tett
modellprojekt és a munkában részt vevő hallagtók eddigi munkáit.
5.5 napirendi pont:
Molnár Zsuzsa ismertette, hogy a 2014-es Nyári Egyetem szervezése jelenleg hogyan áll,
mennyi lesz a várható költségvetése, és milyen programok tervezhetőek Gyula városában.

Molnár Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető
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