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Előszó 

Harmadik kiadványarn a megye Esztergom, Komárom, 
Kisbér, valamint a környékbeli települések patika alapításáról 

szól. 
Ezekben a kis füzetekben, benne lesz az összes újonnan 

alapított (1712-1960) patika és azok volt tulajdonosaL Nem 
állítom, hogy munkám felérne egy helytörténész kutatásaival, 
de remélem, segítség lehet az ő munkájukhoz is. 

Így végre nem névtelenül dolgozó gyógyszerészek lesznek 
azok, akik az orvosok mellett sokat segítettek egészségünk meg
őrzésében. Személyesen foglalkoztak az emberek sorsával és 
aktívan részt vettek a helységek társadalmi életében is. 

Napjainkban is igen fontos lenne ez a tevékenység, hiszen 
tudjuk, a lélek problémái testi formát öltenek betegségben, fáj
dalomban jelentkeznek. Tanultuk filozófia órán ezt a fogalmat, 
hogy "elhidegülés". Nehezen magyarázható és érthető dolog, de 
most itt a kézzel fogható példa. Elidegenülünk családon belül, 
külön étkezünk a szobánkban, a gép előtt ülve. A fiatalok zajos 
szóralwzóhelyeken nem beszélgetnek. Ha kommunikálni aka
runk, akkor telefonálunk vagy e-mailt írunk. 

Elmarad a hang, a látvány; az illat, az érintés. Nem ülünk 
le a fiatalok közé beszélgetni a múltról, mert nincs időnk. Pedig 
higgyék el szívesen meghallgatják az őszinte szavakat. 

Szeretném megköszönni a gyógyszerészek családtagjainak, 
hogy a nagyapa, anya, apa életrajzát elküldtélc Nagyon segítőké
szek voltak a már nyugdíjas gyógyszerészek is. Kaptam egy-két 
csodálatos írást, amelyek valódi korrajzot adtak az I - Il. világ
háború közötti és utáni életről. Őszintén leírták a megpróbálta
tásaikat és újrakezdéseiket. Ezekben az írásokban látszik, hogy 
az ember milyen erős, mint a !ds fűszál, amit eltaposnak, de 
másnapra újra fölegyenesedik és folytatja harcos életét. 
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Ajánlom ezt a kis füzetemet volt igazgatónic e:"lékére; ~ki 
szintén gyógyszerész családból jött. Szerettem oszmteseget, 
nyíltságát, emberségét. Kolléganőim máig emlegetik azokat a 
régi nónapokat

1 
amikor az igazgató úr személyesen ~ment ln ~In

den patikába és kezet fogott minden dolgozóvaL Eve~nte muso: 
ros estet szervezett, ahol a megyében szétszórtan tevekenrkedo 
kollégák, fehér abrosz mellett, vidáman beszélgethettek. O volt 

Galambos Kálmán. 
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Ács helység kialakulása 

Nagyközség a gesztesi járásban a Székes és a Conco patak 
mellett. Hozzátartoznak Alstertag, Borospuszta, Concohát- és 
Csillagpuszta. Valamint Ernőmajor, Jegespuszta, Kolmanntag, 
Lovadpuszta, Paptag, Péntektanya, Újmajor, Vaspuszta. 

A rómaiak idejében a község területén állt, a Mures nevü 
erőd, ott ahol a Conco ömlik a Dunába és innen vezetett út. 
Arrabóniába. Magát a koloniát Aciliának nevezték. 

Árpádkori oklevelekben 1297-ben találkozunk a község 
nevével először, Villa Alch alakban. Első ismert birtokosa 
nagymartoni Simon fia 1346-ban, később Pál és Vilmos fraknói 
grófok. 

A falut 1540-ben teljesen elpusztította a török, több szom
szédos községgel együtt. 1635-ben újra lakott volt, majd 1639 
után elnéptelenedett és véglegesen 1643 után települt újra. 
A néphagyomány szerint komáromi eredetű, reformátusval
lásúaklcal, akik között több nemesi család is volt. Földesura a 
Hathairny-család később a Kolos-, Lengyel- és Foglányi-családok 
kezére került. 

A 19. század végéig a pannonhalmi apátság kezén van. 
Eszterházy grófnak is volt itt birtoka és a falu híres volt kasté
lyáról és juhtenyészetérőL Fuvarozással, barack és cseresznye
termesztéssei foglalkoztak és vízimalmai is jó hasznot hoztale 

A világháborúban részt vett 647 lakos, akik közül215 hősi 
halált halt. Templomuk 1844-ben épült. Zsinagógája !850 kö
rül épült újjá a tűzvész után. Az ácsi cukorgyár, amit !871-ben 
idősebb lovag Patzenhofer Konrád alapított és !904-ig vezetett, 
tette híressé a települést. 

Iskolája, könyvtára, óvodája van, valamint gazdakör és 
iparoskör. Egy községi és egy magán orvosa, egy védőnő és három 
okleveles szülésznő biztosítja a közegészségügyi ellátást. Kórház 
Győrben és patika helyben van. 
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211-es Gyógyszertár 

Az ácsi gyógyszertárat 1872-ben alapították, neve "Szent 
Lélek" gyógyszertár volt. A tulajdonos nevét csak a helyi szó
beszéd után tudjuk, amiben Kratochvill Józsefre utalnak. Két
három évtizedig dolgozott Ácson. Felvidéki ember volt, szlovák 
kiejtéssel. 1917-ig teljesített szalgálatot Ácson, majd 1918-ban 
Budapesten halt meg, de Ácson temették el. 

Utódja Radakovics Géza, Debrecenből került ide, de sajnos 
1922-ben tragikus körűlmények között elhalálozott. Gyógyszer
mérgezésben halt meg, szintén az itteni temetőben nyugszik. 

Özvegyétől Bleirer Dezső vette meg és 1926-ig az 6 tulaj
donában volt. Ekkor a patika, felelős vezetője Molnár László. 

1926 novemberétől Galambos Kálmán az új tulajdonos 
egészen 1950. június 29-ig, az államosításig. 

1950 decemberétől Pataky Kornél vezette a patikát 1957-
ig, majd újra a régi tulajdonos kapta vissza a vezetés jogát. Ere
detileg az épület alacsony, fazsindelyes bérház volt. Valószínűleg 
karbantartásra nem sokat fordítottak, bár később palával fedet

ték be az épületet. 
Sajnos 1926-ban a vályogfal beomlott, az állványzat elmoz-

dításakor. 
1927-ben nyert elhelyezést a jelenlegi (1966) épületben. 

Államosítás óta 60.000 Ft költséggellett felújítva. Idősebb em
berek, mint igen kedves emberre emlékeznek vissza a patikus 
bácsira. Szódavizet, finom cukorkát, gilisztacsigát kaptak tőle 
apró gyermekicorukban. 

Igen érdekes közegészségügyének fejlődése. Vény kevés 
volt, sok házigyógyszer, csoda csepp, sósborszesz, fogfájásra 
tömjén fogyott. A gyógyszertár előtti padon mindig üldögélt 

néhány ember, beszélgetve. 
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Majd az orvosi rendelők látogatottabbak lettek, nőtt a re
ceptforgalom és fokozatosan eltűntek a népi csodaszerek 

1926-ban már védónó végzi a gyermekgondozást az orvos 
mellett. Már bevezetik a csecsemőgondozási napokat. A kötele
ző munkásbiztosítás elindítja a munkások egészségvédelmét és 
így növekszik a patika forg~lma is. 
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Almásfüzitő helység kialakulása 

Közigazgatásilag Szőny községhez tartozó Almásfüzitőn 
üzemel a Vacuum Oil Campany Rt. ásványolaj-finomítója és 
az Agrárexport Kft. kender- és lenszövő gyára. Az olajfinomító 
építése 1904-ben kezdődött, s rövid megszakítással folytatódott 
1906-ig Almásfüzitőn, ahol a régi római város Eregetium peri
fériái lehettek. 

Az építkezés 1907-ben fejeződött be és a gyár ugyanezen 
év februárjában kezdte meg működését. Eredeti berendezése 
alapján a nyersolaj feldolgozása (lepárlás a) fekvő desztillációs 
kazánokban történik, évi 7 .OOO vagon kapacitással. 

1930-ban a technika fejlődésével lépést tartva, épült az 
ásványolaj-desztillálás terén a legmodernebb elveken alapuló 
csőkazán berendezése, me lyn ek évi kapacitása ugyancsak 7 .OOO 
vagon. Így a gyár teljesítőképessége, mind a két berendezés fel
használásamellett évi kb. 14.000 vagonra növekedett. 

A gyártelep összes alkalmazottainak a száma 200 körül van. 
Az Agrárexport Kft. almásfüzitői lenfeldolgozó telepét báró 
Kobner István és Schassberger György alapította 1934-ben. 
Telepe a Szőnyhöz tartozó Almásfüzitőn van. A feldolgozott 
anyagat főleg Németországba exportálják Az üzem kb. 300 
embernek ad kenyeret, nagyobbrészt a környék lakosságából. A 
teljesen modernül felszerelt gyártelepen négy állandó tisztviselő 
és 4-5 szakmunkás fejt ki tevékenységet. Az ügyvezetést Buda
pesten intézik. 

1900-ban a lentörő telepén elemi iskola létesült, melynek 
fenntartója a politikai közösség. A modern iskola jelenlegi he
lyén 1923-ban épült fel. 
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ALMÁSFÜZITŐ 

2133-as Gyógyszertár 

Almásfüzitő-felső gyógyszertára a Zf33-as számot kapta az 
1956. február l 7 -ei nyitás kor, a Timföldgyár lakótelepén. Előt
te a betegek részben Komáromba, részben Dunaalmásra jártak 
gyógyszerért. 

Eperjes István a Timföldgyár munkásellátási osztályának 
vezetője vetette fel először a gondolatát a patika nyitásának. 
1950-ben a lakótelep már készen állt és 1953-ban már felme
rült a patika alapítás ténye is. A telep népességének növekedése 
megkívánta, hogy üzemi bölcsőde, óvoda, körzeti orvbsi rendelő 
épüljön. 

Az elkészült gyógyszertár nem csak a telep lakásait látta el 
gyógyszerrel, de Felső és az új lakótelep, Naszály, Perjéspusztai 
Államigazdaság és a Molaj lakótelepének betegeit is. 

A megvalósításban részt vett Eperjes István, a helyi tanácsi 
vezető Krizsán Jánosné, a gyár akkori igazgatója Klementi Sz., 
valamint üzemi bizottsága és dr. Lehoczky, az akkori körzeti or
vos. Mégsem sikerűlt, ezért Eperjes a vegyipari minisztériumban 
Vatt László akkori munkásellátási főosztályvezetőhöz fordult és 
így végre sikerült az engedélyezés 1955-ben. 

A Timföldgyár biztosította a helyet és összefogva a Gyógy
szertári Központtal a helyiségeket bebútorozták, felszereltéle 
A szükséges átalakításokat a gyár karbantartó részlege végezte, 
megbeszélve a Gyógyszertári Központ vezetőségéveL 

1956. februárban Lénárt Tibor gyógyszerész vezetésével 
megnyílt a patika. Ezelőtt Tatabánya-felsőn volt vezető. Felesége 
személyében a kisegítót és a takarítónőt is megkapta. 

195 7. december l-től kapott a patika technikát Lugosi 
Edit személyében, aki 1960-ban tette le vizsgáit. 
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A gyógyszertár megnyitása óta jelenlegi helyén van. Készen
léti szalgálatot is ellát. Jellegzetessége rniniatűr volta (officinája 
az országos szabványnál kisebb) és rnodernsége. Átlátszó üveggel 
elrekesztett tárás vénykészítővel, angol fiókos speci részleggel és 
vegyi fülkével ellátott. A laboratóriumban és raktárban rnindent 
zárt szekrényben tárolnak. 

Az egész épület, rnint a lakótelepi lakások, rnelegvízzel és 
távfűtéssei vannak felszerelve. A gyógyszerész lakása két szoba 
összkomfort, a lakás előtt terasz, virágoskert és konyhakert van 
gyürnölcsfákkal. 
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Bajna helység kialakulása 

A Gerecse hegy lábánál 14 km-re levő magas dorn
bon fekszik. Hozzátartozik Hantos- és Nagykabláspuszta, 
Nyikavadászlak és Sárás. 

1087-ben már nagyobb egyházashely, ma is meglévő régi 
templomának déli támoszlopába l 0 87 és !487 év van bevésve. 
Legkorábbi okleveles említés 1293-ból való, amikor Bajnai Pé
ter hiába tiltakozik Baszték nembeli Andrásnak Bajna birtokába 
való iktatása ellen, a birtok a Baszték nemzetség tulajdonába 
került. 1300-ban a nemzetségbeli András fia, Mildós, az álta
la okozott károk fejében a Zovárd nembeli Vécs unokájának 
Zovárdnak volt kénytelen átengedni Bajnát, mely .nemzetség 
egyik ágának a Bessenyei családnak a falu, középkorban is a 
birtokában maradt. 

A török hódoltság alatt Bajna mindvégig lakott hely, az 15 7 6 
évi fejadó szerint 5 adófizető háza volt. 1688-ban birtokosa özv. 
Farkas Ambrusné, sz. Kincsy Orsolya. Ebben az évben állították 
vissza a római katolikus plébánia működését, mely több mint 
száz évig szünetelt. 1706-ban, mivel a lakosság Rákóczy pártján 
volt, a németek és rácok feldúlták a plébániát és a községházát. 
Ekkor vesztek el, a község okmányai. A lakosság házait kirabol
ták és felgyújtották. 

Simon J án os székesfehérvári születésű teológia doktor 
1846. szeptember 29-ig bajnai plébános, majd esztergomi teoló
giára kerülve, mint professzor, majd győri püspök, végül 1867. 
január 20-án esztergomi érseki rangot kapott. Nevéhez fűződik 
a bajnai templom kibővítése és 1885-ben az iskola létrehozása. 

A falu határa hegyes és közepes termékenységü. Szántói 
homokosak, leginkább zabot, burgonyát termelnek rajtuk. 

A 19. században Sándor Móricz itteni birtokán híres 
ménest, juhászatot és svájci tehenészetet működtetett. Bajna 
határában kavicsbányát találunk, melynek anyaga ldváló volt 
üvegfűvásra. 
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Metternich Sándor Klementina hercegnő, akinek édesapja 
Metternich Winneburg Richárd, a nagy kancellár fia, édesanyja 
pedig Sándor Paulina volt, a híres Sándor Móricz leánya. A:z. ő 
tulajdonát képezte a kastély, amely !834-ben átalakításon ment 
keresztül, így nagyobb és emeletes lett. 

Félórányira Bajnától emelkedik a csínai domb, amelynek 
tetején kálváriát találunk. Régen itt templom állt, de a török 
uralom alatt elpusztult. 

A:z. I. világháborúban 92 lakosa áldozta életét. Bajna lakos
sága ma (1938) 2123 fő, 1073 férfi és 1050 nő, valamennyien 
magyarok, zöme 2106 fő római katolikus. 

A Hangya" szövetkezet biztosítja az ellátást, a hiteleket, a 
Bajna é~ Vidéke Hitelszövetkezet biztosítja, malommal rendel
kezik és többféle kisiparos lakja. 

1877 -ben épült iskolája, tanítói lakásokkal együtt, benne 
könyvtár is helyet kapott. Egészségház működik, orvos, bába, 
gyógyszertár helyben van. A:z. egészségvédelem számára 1930-
ban felállított Stefánia Szövetség szolgált. 
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BAJNA 

212-es Gyógyszertár 

1812-ben Bajnán szenet találnak a Metternich uradalom 
területén. Ez volt egész Komárom megye területén az első lelő
hely; ennek köszönhető a környék fellendülése. 

1880-ban már orvos telepedett le Bajnán. A község bányász 
és földművelő lakosságának 21 km-es utat kellett megtenni, ha 
gyógyszerhez kívántak jutni, ugyanis legközelebb csak Eszter
gomban volt patika. 

Alapításának évéről viták folynak, hogy 1884-ben Koretkó 
Géza vagy 1886. január 6-án Stadler Mór Márton ~lapította-e? 
A:z. alapító gyógyszerész 1940-ben meghalt, ettől kezdve özve
gye haszonélvezetében működött. A II. világháború után egy 
évig szünetelt a működése. 

Genszky Géza volt zsámbéki gyógyszerész látta el a gyógy
szertárat saját gyógyszerkészletébőL 

A régi patikahelyiség korszerűtlennek bizonyult. A sötét, 
elavult berendezésű officinát csak egy fal választotta el az is
tállótóL A községi tanács által rendellcezésre bocsátott telken 
az Egészségügyi Minisztérium egymillió forintos beruházással, 
modern, a követelményeknek megfelelő, világos laboratórium
mal, hideg-meleg vízzel felszerelt, kiképzett raktárhelységekkel 
ellátott gyógyszertárat épített. 

1959-ben Bajna, Nagysáp, Epöl termelőszövetkezeti közös
séggé vált, így megnövekedett a biztosítottak száma. 

Jelenleg (1966) 5000 főnyi lakosságot lát el a gyógyszertár, 
40-50000 Ft-os havi forgalommaL 

A patika felelős vezetői az államosítás után Lányi Ernő, 
Egyed Perenené és Szigethy Gyula, valamint egy technika és 
egy takarítónő voltak. 
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A bajnai ",steni Gondviselés" patika fiókot alapított To
kod-Erzsébet aknán 1894-ben. Szintén ilyen néven, ezt Havadi 
Dózsa Árpád gyógyszerész vezette. E gyógyszertár átköltözött 
Dorogra. Itt 1911-ben "anyásodott" és "Szent Margit" néven 
elődje lett a mai dorogi 2/7 -es gyógyszertárnak. 
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Bakonyszombathely helység kialakulása 

Komárom-Esztergom megye délnyugati sarkában, a Kisal
föld és a Bakony találkozásánál változatos természeti környe
zetben fekszik, a cuhai Bakony-ér mentén. A község területén 
elhelyezkedő Feketevízpusztai-tavak természetvédelmi terüle
te, érintetlen erdeivel, értékes vad- és madárállományával, igazi 
Icikapcsolódási lehetőséget kínál a kirándulóknak. A községbe 
látogatók kellemes sétákat tehetnek, botanikai ritkaságokban 
gyönyörködhetnek a volt Esterházy uradalom kastélyparkjában. 
A környékre látogató vadász, horgász, kerékpározó, túrázó szen
vedélyüknek egyaránt hódolhatnak A Táncsics-túra útvonala 
mellett Bakonyszombathelyről könnyen megközelíthető Csesz
nek, Zirc vagy akár Pannonhalma. 

Története: Bakonyszombathely területén őskori kőeszkö
zöket találtak, késő avar-kori sírokat tártak fel. Az Árpád-korban 
már vásáros hely volt. Első okleveles említése 1358-ból szárma
zik, elnevezése a szombatonkénti heti vásárra utal. 1392-ben 
Garai Miklós, majd a Szécsi és a Szapolyai család birtoka volt. 
1529-ben a törökök elpusztították. 

Az elnéptelenedett falu 1636-ban került az Esterházy 
család tulajdonába. A 17. század végén evangélikus és ka tolileus 
magyarok, majd a 18. század végén stájerországi németek köl
töztek területére. 

1792-ben a település nagy része tűzvész áldozata lett. A 
lakosság megélhetését a 19. század második felétől a 20. század 
közepéig a növény- és állattenyésztés, valamint a környező bá
nyák biztosítottálc 

Bakonyszombathelyen már a századelőn volt vasútállomás 
és távírda, mely az interurbán telefonhálózatba, 1922-ben kap
csolódott be. 1944. márciustól súlyos harcok színhelye volt, 
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ekkor égett le a kastély, a téglaégető, a pincegazdaság és több 
mint száz lakóház. 

1949-ben a volt Esterházy uradalrnat Állami Gazdasággá 
szervezték, melyet 1990-ben privatizáltak és újjáalakítottak. 
Lakóinak a mezőgazdaság mellett, szolgáltató-, társas és egyéni 
vállalkozások adnak munkát. A települést 1950-ben csatolták 
Veszprém megyétől Komárom megyéhez. 

A község népessége: 1530 fő 
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BAKONYSZOMBATHELY 

2!3-as Gyógyszertár 

A faluban 1916 előtt, csak kézigyógyszertár működött. 
191 7 -ben Szeiberling Ferenc kapta az első jogosítványt patika 
alapítására. "Madonna" néven nyitotta és helyileg a vasútállomás 
közelében állt. 1919-ben költözött jelenlegi (1960) tanácsháza 
helyére és itt működik 1931-ig. Az 1936-os tatarozáskor építet
ték hozzá a laboratóriumot. 

1946-ban meghalt az alapító és özvegyétől Riethmüller Dé
nes gyógyszerész vette bérbe a patikát. Az államosításig bérelte, 
majd Nagy Júlia lett a felelős vezető, egészen nyugdijazásáig. 

1955-ben a gyógyszertári vállalat korszerűsítette az épü
letet a szaigálati lakással együtt. Ekkor anyagraktár is épült és 
bevezették a vizet is a házba. 

1960. augusztus 15-től van technika is Balogh Mária sze
mélyében és takarítónő Fribiczer Dezsőné. 

A 60-as években a falu lakossága 1900 fő. Hozzájuk tarto
zott Bársonyos, Hánta, Kerékteleki, Bakonybánk és Réde gyógy
szerrel való ellátása. 
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Bábolna helység kialakulása 

Bábolna és környéke az ősidőktől fogva fontos terület le
hetett az itt élő emberek számára. Természeti adottságai nagy
mértékben kedveztek az ember megtelepedéséhez. A közelben 
több ezer éves zsugorított férfisír és a mellette talált nagyobb 
méretű félkész leóeszköz Magyarországon ritkaság számba megy. 
Bronzkori, római és népvándorlás kori leleteket is találtak a kör
nyéken. A szomszéd település határában honfoglalás kori ma
gyar páros temetkezés tanúbizonysága a Dunántúl egyik leggaz
dagabb, s egyetlen tarsoly-lemezes sír párja került elő 1956-ban. 
Báb, bábu, bábálu, báhál, bábony, babona és a helységnévként 
szereplő Bábolna egyetlen ősi szóból eredt. A Kirgiz nyelvcsalád 
értelmező szótárában a BÁBÁLU szó jelentése: erős pártfogóra 
támaszkodó személy, illetve család. A BÁBÁLU SÁÁR olyan te
lepülést jelent, amelynek túlvilági erővel rendelkező pártfogó j a 
van. 

A legrégibb írás 1268-ból származik, de ez feltételezhetően 
nem a település megalakulásának éve. A pusztabirtok a Babunai 
család tulajdona volt. Bábolna a XIII. századbeli okmányokban 
Babuna, illetve Bábóna néven szerepel. 1328-ban, Szent György 
tiszteletére felépült Bábolna temploma. Az épület 1529-ben 
elpusztult, de a XVIII. században újjáépítették. Ezzel a temp
lommal Bábolna a környék szellemi központjává vált. A török 
időkben, 1529-ben elnéptelenedett a település. A rómaiak 
Budától Bécsig a Duna mentén építették ki Európa akkor leg
szélesebb hadiútját. Az út azonban a kereskedők számára soha
sem volt biztonságos. Így jött létre a Budáról ugyancsak Bécsbe 
vezető nagy állathajó út: a Mészárosok útja. Az út tengelyében 
terült el a bábolnai határ, ahol az állathajók jó itató, pihenő - ké
sőbb pedig vágóhelyet is találtak. Az 1400-as években az ország 
leülkereskedelmi állatforgalmának zömét a nagy állathajtó úton 
- tehát Bábolnán keresztül - terelték a külhoni vásárokat. Az 
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1500-as évek második felében elpusztult a falu, de az 1600-as 
években újra éled. 1590-ban öt családot regisztráltak Bábolnán. 
1696. december 3-án a Szapáry család visszakapja Bábolnát. Az 
1784-es népszámlálás már hatvan családot talál Bábolnán. 

A 18. század első felének fejlődése a mai napig látható: 
ekkor épült a Római Katolikus Templom (újjáépült), a Kas
tély és a Kaszinó (1758). A török hódoltság korszakát messze 
megelőzve kezdődött a szembenállás a pogány hitet nehezen 
felejtő Bábolna és az új vallást terjesztő Pannonhalma között. 
Az ősi pogányünnepek színhelyén jelölte az - a fekvő birkát 
ábrázoló - áldozati bálványkő, ami az Ördöghegyen állott (ma 
Nagyigmándon található). 

A török béke után meginduló francia háborúk a Mezőhe
gyestől (a magyarországi ló- és vágó marha tenyésztés központ
jaJ messze fekvő tájalcra kívánta irányítani a katonaság ló és vágó 
marha szükségletének kielégítését. Cseleonics József (Mezőhe
gyes puszta parancsnoka) javaslatára, az 1789. február ll-én 
kelt Legfelsőbb Utasítás már a mezőhegyesi méneshez rendeli a 
gróf Szapáry József tulajdonát képező bábolnai birtok (fiókinté
zetként). A birtok ára: 450.000 Ft színaranyban. 

A ménesbirtokon a kivételes jogot élvező vendéglősön és 
annak allcalmazottjain kívül nem volt egyetlen polgári személy 
sem. Bábolna 1806. október 18-tól önálló ménessé vált. Tele
pülésünk története ezután elválaszthatatlanul összefonódik a 
ménesével (később a Gazdaságéval). Ausztria elvesztette a há
borút a franciák ellen és békeszerződést kötött NapóleonnaL A 
francia sereg behatolt az időközben kiürített bábolnai ménesbe 
1809. június 15-én és teljesen felégette (bosszúból, hogy a lo
vaknak csak hűlt helyét találták J. 181 O-ben építették fel újra a 
ménesistállót, a kancaistállót, a fedett lovarclát és a kaszárnyát. 
Az 1800-as évek első felében Hild J án os tervei alapján felépült 
a bábolnai iskola. 1820-1830 között épült a Kórház Qelenleg 
Szállá). 1840-ben épült a Kaszárnya (ma Kakas Szállá). 
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1848. decernber 27-én Görgey vezérkarával együtt Bá
bolnára érkezik. A birtokot a magyar hadvezetés a Monarchia 
hadállásának vélte. A kormánybiztosság élelmet (elvitték töb
bek közt a teljes lisztkészletet), állatokat, szekereket rekvirált. 
Bábolna veszteségei felrnérhetetlenek. 1848. decernber 28.: 
Vesztes bábolnai ütközet. 1849. október 6.: A szabadságharc 
elbukott. Bécs továbbra is kezében tartja a rnénesbirtokot. 

1852-ben egy 14 éves arab fiú Nagle kíséretében Bábainára 
érkezett Obajan, a nemes arab rnén, megalapozva a mai rnénes 
kialakulását. Nagle 1899-től 1913-ig állt a Ménesintézet élén, 
rnint főparancsnok, Padlallah el Heclad Mihály néven. 

!867 -ben Kiegyezés. Bábainát a magyar kormány vissza
vásáralja - magyar pénzen immár másodszor magas árat fizet 
érte. 

1870-ben a Bábolnai Általános Iskola megkezdte rnűkö
dését. Az 1890-es népszámlálás adatai szerint a Bábolnán élő 
állandó polgári lakosság száma: ll ll fő (577 férfi és 534 nő). 
A katonai népesség lélekszárna: 359 fő. 1913-ban már állami 
távircla-hivatal és posta, 1926-ban pedig telefonállomás is mű
ködött a településen. 

!919 nyarátóll919. novemberéig Bábolna román megszál
lás alatt volt. Hajnyi Artúr az új ménesparancsnok ezek után 
megkezdi Bábolna újjáépítését. Az 1930-as években felépült a 
protestáns templom. !945 januárjában a nérnetek Székesfehér
vár felől rnenekültek, s a Bábolnán átvezető és Bécs felé tartó or
szágút látszott a legbiztosabb rnenekülésnek. Ekkor még sokan 
voltak Bábolnán, egy egész repülőtér legénysége. Utánuk, már
cius első napjaiban az SS-ek érkeztek, akik a hátvédek voltak. 
Ők is és az előbbiek is kifosztották Bábolnát. 1945. március 27-
én reggel 5-6 óra körül bukkant fel a szovjet csapatok előörse. 

1946. augusztus 20.: Az első fizetés, a gazdaság rninden 
dolgozója 5 Ft-ot kapott. 
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BAB O LNA 

2!4-es Gyógyszertár 

Bábolna az Állami Ménesintézetéről nevezetes, amit !789-
ban alapítottak. Eleinte a Mezőhegyesi Ménesintézet fióktelepe, 
de !806-ban önállósították. 

Ez az állami, a valahai Magyar Királyi Ménesintézet állította 
fel az első gyógyszertárat Bábolnán, mégpedig házi gyógyszertá
rat. A bábolnai levéltárban ennek megtalálhatjuk a nyomait. 

1919-ben a Földművelésügyi Minisztériurn hatáskörében 
lett csatolva a házipatika. A gyógyszerek kiadását orvosok vé
gezték, többek között dr. Molnár N., dr. Csabai Béla, dr. Tóth 
István személyében. 

1943-ban kapott gyógyszerészvezetőt Ruttkai Perenené 
személyében. 

1945-ben Csanádi N. gyógyszerész után egy ideig nem volt 
vezetője a patikának, a teendőket dr. Tóth István látta el. 

1946-ban Mokcsai László rnezőhegyesi gyógyszerész látta 
el ideiglenesen a gyógyszerele kiszolgáltatását. 

1948. február lZ-én a Földművelésügyi Minisztériurn 
Vaszócsik Endre gyógyszerészt bízta meg a vezetéssel. 1949. 
május 17 -ig vezette a patileát és ekkor államosították. Az állami 
kezelésbe vett gyógyszertárak Állami Vállalata Budapest vette 
át a patikát. 

!950-ben a Komárom Megyei Gyógyszertár Központ keze
lésébe került és vezetője Vaszócsik Endre lett. Helyi jellegzetes
ség, hogy igen nagy forgalma van állatgyógyászati cikkekbőL 

!960. október 5-től technika is segíti a rnunkát Bartal Ibo
lya személyében, ahol a tisztaságért Rendes Jánosné és Jukovics 
Klára felelt. A patika az épület emeletén kapott helyet, amely
ben rendelő, váró és lakás is van. Szülőotthon és a bába részére 
is szolgált. 
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Bokod helység kialakulása 

A gesztesi járáshoz tartozik, a Vértes hegy aljában fekszik 
az Átal ér mentén. Hozzátartozik Szentgyörgypuszta. 

Írásos emlék 1237-ből, Terra Bukud Ugrin esztergomi ér
sek végrendeletében található, mint a főpap ősi birtoka, részben 
Gesztes várának tartozéka. 

!433-ban a Fehér megyei községele között említile !529-
ben elpusztult és csak egy évszázaddal később kezdett újra 
benépesedni. 

1624-ből van emlék a népes evangélista gyülekezetről, 

mely kb. 60 évig virágzott, majd a falu templomával együtt 
kipusztult. 1689 után új települők jöttek Hont és Nyitra me
gyéből, többnyire tót ajkúak, de jöttek németek is, majd lassan 
elmagyaros od tak. 

1781-ben épült a mai (!938) templom, ami már tégJából 
van, nem fából, mint az elődje. 

!750-től Eszterházy birtok. 1885-ben nagy kolerajárvány 
pusztított. A háborúban 63-an haltak meg. 

Területének nagy része erdő, legelő így szarvasmarha te
nyésztés és sertéshízlalás folyik. Legeltetési Társulatot, Hangya 
Szövetkezetet találunk a községben, lakói áruikat Tatabányán 
értékesítik. 

Többféle elemi iskola működik, vannak Olvasókörök, Nép
könyvtár. 

Egy orvos, egy szülésznő és patika helyben van. Felvilágo
sító munkát végez a Zöld Kereszt. Kútjainak ivóvize jó, melyet 
évente kétszer vizsgáinak. 
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BOKOD 

215-ös Gyógyszertár 

!878 előtt Tatára a "Városi Gyógyszertárba" jártak a 
bokodiak gyógyszerért. Ugyanekkor létesült saját patikájuk is, 
mint a tatai - előbb említett - fiók patikája "Angyal" gyógyszer
tár néven. Tulajdonosa özv. Zielbald Tamásné, a patika vezetője 
Kulin Géza gyógyszerész volt. 

A mai (!966) bokodi pékség helyén, a falu központjában, 
igen szép házban állt a patika. 1888-ban "anyásították" és a 
jogosítványt Szabady János gyógyszerész nyerte el, aki 25 évet 
töltött itt. A következő tulajdonosokat sikerült még kinyomoz
ni Moyss Miksa, Frirs Tibor, Herczeg Ferenc, Szénerth Aladár, 
mint bérlő (az ő patikája a Tatabánya felsői volt). 

A gyógyszertárat jelenlegi helyiségében Weghoffer Miklós 
költöztette, aki szintén hosszú ideig látta el a lakosságat orvos
sággaL 

!942-ben Schmitzer Alfonz gyógyszerész vette meg tőle a 
patikát, aki !950-ben meghalt. 

Bódy Miklós került ide, mint hatósági kezelő, aki az !950. 
június 12-i államosítás után a gyógyszertár felelős vezetője 

lett. Ilyen módon az egyik legrégebbi tagja a Komárom Megyei 
Gyógyszertári Vállalatnak. 

Átvételkor a patika igen elhanyagolt állapotban volt. Két
hetes takarítás és 11.000 Ft értékű gyógyszer megérkezése 
után tudott csak kinyitni. A gyógyszertár államosítási készlete 
mindössze 1.260 Ft értékű volt és ebből 2 kg Sarsaparillae radix, 
aminek értéke 640 Ft-ot tett ki. (Magyarul "szárcsagyökér" -
vértisztító, étvágygerjesztő teák készítésére és reuma, köszvény 
bőrbajok, húgyúti betegségek ellen használatos.J 

Érdekes módon a reagens szekrény rendben volt. 
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1951-ben központunk renováltatta az épületet és átfestet
te a bútorokat. 

1958-ban újra nagy költséggel tatarozták, vízvezetéket, 
fürdőszahát kapott az épület. 

1956-60 között másod és harmadéves egyetemistákat ne
velt. Egy takarítónőt alkalmazott a vezető. 
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Császár helység kialakulása 

Komárom megye déli részén, a gesztesi járásban, dombos, 
erdős vidéken fekszik. HozzátartoznakKárpát-és Makkpuszták 
határában római pénzeket, téglákat, sőt síremlékeket is találtak, 
amiből arra lehet következtetni, hogy itt már rómaiak is éltek. 
Talán Caesarea nevű római telep is itt volt. 

1416-tól van okleveles említés Mihály nevű papj ánál, tehát 
akkor már egyházközség lehetett. 1419-ben Chazar, Chazaar 
néven fordul elő, birtokosai Héderváriak és több közriemes. 

1622-ig, majd száz évig pusztaság volt. Ezután református 
vallású jobbágyok jöttek a földjére. 

1690 táján lett az Eszterházy család birtoka. 1724-ben 
plébániát állítottak fel és az 1772-ben épült templomát 
Dorfmeister értékes freskói díszítik. Mai templomuk 1784-ben 
épült. Császár mellett támadták meg Vak Bottyán vezetésével 
a kurucok, a császári hadakat, igen nagy vesztességet okozva 
seregüknek 

1809-ben francia megszállók foglalták el. Majd a 19. és 20. 
században a község szépen fejlődött. Fő jövedelem az állatte
nyésztésből, kender- és gyümölcstermelésből adódott. Kiváló 
eredményt értek el őszibarack termesztéssel. 

A világháborúban az elesett honvédek száma kb. 90 fő. 

Császárhoz tartozó két helység esett el a török pusztítás idején 
Makkfalu, melyről 1368-tól találunk említést és az Apostag 
nevű erdőrészen álló kis falu. 

A községet 2 430 lélek lakja, akik valamennyien magyarok, 
közülük 893 római katolikus, 1460 református, 60 evangélikus 
és 15 izraelita. Az uradalom jelentékeny része erdőgazdaság. 
A kisbirtokokon állattenyésztés, legeltetés folyik. Ipartele
pei a Téglaégető, Vízimalom és a Lövenstein féle gőzmalom. 
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Öt vegyeskereskedése van. Református és magán elemi iskolát 
működtetnek. Van énekkar, olvasókör, könyvtár. 

A községben egy orvos és egy szülésznő látja el a betegeket 
az egészségházban. Gyógyszertárba Bokodra járnak. 
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CSASZAR 

2130-as Gyógyszertár 

1952. december utolsó napjaiban nyitották meg a csá
szári patikát. A nyitást megelőző időben az itteni körorvos 
kézigyógyszertárából szerezték be szükségleteiket a betegele A 
nagyobb igények a kisbéri és a bokodi gyógyszertárból nyertek 
kielégítést. 

A patika első felelős vezetője H uber Ferenc gyógyszerész. 
Ezt a patileát a Komárom Megyei Gyógyszertári Központ alapí
totta és ők nevezték ki a vezetőt is. A helyiségek tisztántartásá
ban G elencsér Jánosné és utána Erős Józsefné segítettek. 

Helyileg a Kossuth L. u. 3. szám alatt működik, ellátja 
Szák és Szend lakosait is. A patileához szolgálati lakás is tartozik. 
Mindkettőt nagy költségekkel újították fel. 

A mostani tulajdonos Nyevzgogyin Alexej, aki 1973-ban 
diplomázott Budapesten. Már a privatizáció előtt ezt a patikát 
vezette. Előtte Tatabányán az un. Centrum patikában dolgozott. 
Vele azért teszek kivételt, hogy írok róla, mert én, mint asszisz
tens igen nagyara értékelem, azt, hogy elismerte a mi munkán
kat is. Kiállt értünk felszólalásával a felelős vezetői értekezleten. 
Elmondta, hogy a patikában is minden dolgozó munkája fontos, 
hiszen csak így működhet zavartalanul a gyógyszerkiszolgáltatás. 
Köszönjük Alexejl 
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Csolnok helység kialakulása 

Nagyközség a Gete-hegy aljában, a Janza patak mellett. 
Hozzátartoznak Augusztatelep és Reimanntelep. Leletek alap
ján tudjuk, hogy már a rómaiak is lakták és a nyugati határában 
emelkedő két domb alatt hun sírok vannal< emberekkel, lovak
kal. 

Írott emlék 1232-ből maradt fenn, amikor a Csolt nemzet
ség birtoka lett, neve pedig Vathacholunka. 1262-ben Kolnuk 
néven szerepel és szőlőtermesztéséről híres. 

1531. évi adóösszeírás szerint Csolnok a nyúlszigeti apácák 
birtoka. A török hódoltság alatt is lakott terület, l O jobbágyte
lekkeL ]569-ben Pilis megyéhez számították, lakói ekkor refor
mátus vallású magyarak voltak, szervezett egyházközséggel és 
templommal. 

1608-ban II. Mátyás az egész falut a budai Klarisszáknak 
adományozta és az 1732. évi canonica visitatio és a rend birto
kának tünteti fel. 

A felszabadító háborúk alatt, mint elpusztult helységet em
lítik és 1715-ben újra lakott, magyarak és németek által. 

1738-ban temploma új plébániát kapott. 1755-ben egyházi 
iskola kezdi meg működését. A pestis járvány megtizedelte a 
lakosságot. Nemsokára németek és tótok jöttek a magyarak 
mellé, a domináns a német volt. 

Határában a Miklós hegy alatt dús szénelőfordulást észlel
tek a 19. század elején, melynek rendszeres feltárása 1817 -ben 
kezdődött. 

Csolnok 1895-től anyal<önyvi kerület - székhely. 1896. 
december 31-ig hozzátartozott a mai Sárisáp is. 

1924-ben nagyközséggé vált. Az l. világháborúban 25-es 
hősi halált haltak. 1937-ben a lakosok száma 3381, ebből l 794 
férfi és 1587 nő. Fele-fele arányban magyar, illetve német és 
t6t nyelvűek. A lakosság főleg a bányászatból él. Szatócsüzlet, 
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posta, iskola és gazdasági továbbképző is működik a helységben. 
1926-tól óvoda is segíti a dolgozó nőket. Valamint könyvtár, 
körorvos, szülésznő és gyógyszertár is van. 
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CSOLNOK 

216-os Gyógyszertár 

1935-ig Dorogra jártak a Csolnokiak gyógyszerért vagy To
kodra. De ide kellett elzarándokolni a dági és sárisápi betegek
nek is. Ez majdnem 7000 lelket jelentett. 1935-ben Dobay Pál 
kapta meg a gyógyszertár alapítás jogát, melyet "Szent Anna" 
néven meg is nyitott. 

1944-ben három hónapos első vonalbeli hadszintér, itt 
Csolnokon is igen sok áldozatot követelt, mind emberben, mind 
vagyon tárgyakban. Így a patika épületében is. Megsérült a raktár 
és a felszerelések zöme is. Do bay Pál nagy áldozatok árán hozta 
helyre. Alkalmazottai nem voltak. 

1950-ben dr. Apáthy Frigyesné (Perl Edit) gyógyszerész 
lett a felelős vezető, ma (1960) már egy technika Nagy Mária és 
egy takarítónő segíti munkáját, akit Trexler Máriának hívnak. 

bdyUkbcn. keskeny, alig kilaposoU ÖS\'ényeklől S?olnlol!ak, gyokoti 

lilalomfakkol "" m•<l<lrijortoőHd, omclyd ll vigyó;mtllm ulaSI in<el
tók óvato>S;\gnt, és mindig halholó< "'dőfegyvcrlll .<>olgá!lak a,.,. 
1.:" dOzsmilói clkn.'' (7) 

E7.ért IÜ<l! idege"""''l"ek "'· 1920-.. é>·c~bc'll D<>rog n folyionos 
<!J>itke?ósOvol, "'- \olo .. arkokon fel~lll!oll légl•holmaival, a min
dcniill ml.ílho\6 gcrcndamkfu;aival, ogy folu, aminek már nm> ldle
teti rOgi képű! mcgóri?lti. A Fó utca, hojdani kék hizsora, a mago 
stlnc•re mórolt faloi•·nl, lcheleUcn oblak:óval, sorjAhan holy! ad a 
virosia,.bb klilsoj!l i:pUk<cknok. Ű<lctck lorldojfok n hpuk h•llgo
tagságá~ é• a ridcg<égig jó>an bonnlakók csönde> jövCs-mon<so, 
Hnnós sUrgölö.Jó"C foko>ódoU. b a folyla11o> •álloz.iis, ez oz 
amori~airu; ,-,lllalko-il 1«:<1•, omi il1 kk•ih<n, cg/cg_ por;illyiban 
lábrnkapou, 010~fagja a lelkel. A bolybeli MÁV •asúlóllomisiM 
~yalog 7 pm:nyi ural kell meglenni a kórhózig, mlg o Bwloposi
B<<• kfi>611 kll>lckcdö ouróh"-"-"k a Bányakosúnó előtti mcgóllójó

ról !l)'alog S pen: :dall Cr1>elő d n k&hó'- Indluk meg a Dorogi Ér
l«ilii 1'!24_ év deoernbori S?iimóból. Anól is Crtosmhoi!Unk, hogy 

)914. '"'''cmhor 9-0n dr Hu=lr Aladár, E<zlcrgam·Komórom ,.;;,-. 
mcgyók roispJ)nj•. Mnyokórh6>.i lillogolisa uU.ni napokbon Dorog 
lokocigu nogy •inncp"' ké<-t.lll~ 1914. nov<ll!htr 16-ón Y<l\l 
Csernoch J ónos hcrccgpr1n.:í• SO éves popi jubilemm\nok or.m)'lni· "* a budape<IÍ l'l117ilikában. 1924. novcmb" 17-én este Dorogon 
"'"~"~biro>~: a I!Ot·"'gok, és !S--óu a kll>.sógi olöljirósig és a biinya 
kCpvi;dOhrokjclonlólól>cn a Sl'-Óp .,ammal össlCgyilll Nvek is isko· 
Iók rém·érdé,·d hálaadó SLonlmisél !artoll•k az'""""~ ftlJ>I'pjiiótl 

'" r\" cgóst~égOgyi lótcs!lményck korszcrils!tése, a bclegellálá< 
•únvonolinokjo,;,;;.,, o kulturáli; élet mogólónkUiése (Jogos F.mö, 

llarangl1y Jcnö, Edvi Illés Aladár fO!IIómUv<s:zok dorogi munkAi, 
Mnsonyi dr. és Boyer Ágo>~ k6zcli b:rli>ága) mind-rnind a tolcpfi· 
ló• lit\'Ónyn• fejlödé•ének rW.e '-oll.{lO) 

1927-brn P<rl Jó=f dorogi gyógyo1e~<lm is ko.-.>.erühh és 

'" 
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l<ehnikailag fojlottobb kMllmónyek kB>é kcrfill a !ö uleón (omni 
><:noiskola holy<n). 1934. január 1-jtn ill ke>.dte meg mill<ódésél 
b<omoll gyógyszcn\szkénl Th>boy Pói, majd 19JS-ben Csalnaken 
Szl. Ann• ,W.•en ön.ílló gyógyS<crláml olopitoU 

Dorog helység kialakulása 

Nagyközség a Pilis- és Gerecse-hegy nyúlványainál, az 
esztergomi járásban. Hozzátartozik Ágnesakna, Dorogi puszta, 
Hungária mésztelep, Ó-dorog és Tömedék akna. 

Igen régi település, a kelták és a rómaiak lakták. Ezt igazoló 
leletek a Nemzeti- és az esztergomi múzeumokban találhatók. 

A Hunt-Pázmánynemzetség ősi birtoka volt. Első írott em
lék 1269-ből származik, amikor villa Durug még Fejér megyéhez 
tartozott. 1287 -ben Pázmány fia Lampert és unokája Kázmér az 
itteni birtokukat elcserélték az esztergomi káplán egy birtoká
vaL Később Csák Máté kezére került. 1437-ben Albert király 
megerősítette a káptalant Dorog határában. 

Perl József gyógyszerész (1920-as évek) 
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1696-ban igen szegény svábok lakták, összesen l Z házban. 
1705-re elnéptelenedett, de az 1715. évi összeírásban ismét 35 
jobbágy család !akta, lO magyar, ZS német nyelvű. 

1735-ben leatolileus templomot építettek, az akkor már 
csak tisztán nérnetekből álló lakosok. Mint fő foglalkozás a szén
bányászat, burgonyaterrnesztés, lótenyésztés ismeretes. Szenet 
1850-ben találtak. A:z I. világháborúban 27-en meghaltak, 22-en 
megrokkan tak. 

1938 körül a lakosság száma 5863 fő, 2921 férfi és 2942 
nő. Területén Legeltetési Társulat, Dorog és Vidéke Ipartestü
let, Egyesült Kereskedelmi Iparbank van. 

Állami óvodája 1906-ban nyitott. A:z ifjak testnevelését a 
Levente Egyesület látja el. Könyvtárak és Egészségház rnűkö
dik. 

Egy körorvos, öt rnagánorvos, három szülésznő lakik hely
ben. Gyógyszertára a "Szent Margitról" lett elnevezve és !912-
ben nyitott. Kórház Esztergomban van. 
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DOROG 

2/7-es Gyógyszertár 

A:z 1800-as évek végén Dorog egy kisközség volt. Orvosa 
igen, de gyógyszerésze, gyógyszertára nem volt. A betegeknek 
Esztergomba vagy Tokodra kellett járni az orvosságért. Tokodon 
már 1894-ben patika nyílt a bajnai "Isteni Gondviselés" nevű 
fiók patikájaként. Tulajdonosa Havadi Dózsa Árpád gyógysze
rész volt. Ez a tokodi gyógyszertár az őse a dorogi patikának. 
Domgon fejlődésnek indult a bányászat az 1900-as években, 
ezért a tokodi fiókpatika átköltözött Dorogra. 

A mai (1960-66) Hősök terén álló Berberich-féle épület 
volt a gyógyszertár első helye. Vezetője Prónay, rokona volt a 
Havadi családnak. 

A:z 191 O-es években itt működött Prodán Guidó, aki a ma
gyar sportrepülés első úttörői közé tartozott. 1911-ben önálló 
gyógyszertárrá alakult a liókpatika, úgymondták "anyásodott" 
és "Szent Margit" néven gazdát cserélt. Tulajdonosa Csepcsányi 
Csaba, (aki később ldvándorolt Amerikába] beosztottja Perl 
József volt. 

1914. március 15-én átadta a patileát Perl Józsefnek. A bá
nyászat fejlődése magával hozta a leolonia ldalakulását, megépült 
a bányakórház, emelkedett a lakosság száma. 

A:z első világháború nagy munkaerő hiánya a liatal dorogi 
patileára is komoly feladatokat rótt. A háború első éveiben fo
golytáborok létesültek Ó-Tokodon és Esztergom-Táborban. A 
foglyok, a mostoha körülményele miatt kolera-, tífusz- és vérhas 
járványoktól szenvedtek és haltak meg. Úgyszintén 1916-ban a 
petrozsényi bánya menekültjei között is súlyos vérhas járvány 
tört ki. 
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PerlJózsef példaadóan vette ki részét amindennapi munká
ból és utána részt vett a foglyok gyógyszerekkel való ellátásában. 
Éjszaka szekéren szállította az orvosságokat a fogolytáborba. 

Sőt, a szükségkórház felállításánál is igen tevékenyen köz
reműködött. 1927-ben került a patika megfelelő korszerű kö
rűlmények közé, a mai helyére. Az épületet eleve gyógyszertár
nak tervezték. Az edényzet, a bútorzat teljes felújítását is ekkor 
végezték el. Nagyteljesítményű vízdesztillálóval is felszerelték a 
patikát. 

1940-ben tablettázógépet is vásároltak és FoNo-os (For
mula Normales-előírás szerint készítendő gyógyszerek könyve) 
tablettákat maguk állították elő. 

. 1944-ben a három hónapos front igen éreztette a hatását. 
Az officina (az orvosság kiszolgáltatási helye) súlyos belővést 
kapott. A ház egy része kiégett. Így az officina az épület alag
sorába került. Csak két napot volt a súlyos esemény alatt zárva. 
Minden beszerzési lehetőség nélkül helytállt. 

1948-ban a Bányatárspénztár házigyógyszertárat állított 
fel. Ennek felelős vezetője J anák Dezső gyógyszerész lett. Így a 
népi patika forgalma erősen lecsökkent. 

1950-ben az államosításkor a 2/7-es jelzést kapta és Dobay 
Pállett a felelős vezetője CsolnokróL 

1954-ig mindkét gyógyszertár működött, de közelségük 
miatt a társpénztár patikáját áthelyezték Esztergom-Táborba. 

A 2/7 -es gyógyszertár vezetője Heidrich Károly lett. A pa
tika helyiségeit megnagyobbították, modernizálták és 1956-ban 
megnyitották 

Heidrich Károly 1950. július 28-án a 2/28-as, volt 
bányatárspénztári patika vezetője lett 1958. május 15-ig. Köz
ben 2/7 szám alatt egyesítették a két dorogi patileát és így 1956. 
január 26-tól ennek a vezetője. Mivel a két gyógyszertár egybe
olvadt a munkatársak nevét is együtt soroljuk fel. 
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Beosztott gyógyszerészek voltak: 

Fónyad Endre 1949. október lS- 1950. augusztus 8. 
Buziássy László 1950. augusztus ll -október 31. 
Váradi Béla 1950. november- 1951. június 
Bernáth Elek 1951. március- 1952. szeptember 
Eimann László 1951. november- 1959. augusztus 4. 
Virágh Éva 1952- 1954 
Dr. Fazekas János 1952- 1953 
Tereczld Károly l 954 
Horváth Károly 1953 - 1954 
Sashegyi Mária 1954-1956 
Dr. Tóth Lajosné (Kiss Ildikó) 1954. július- 1959. december 31. 
Lengyel József 1954. szeptember (néhány hétig) 
Jeszenszky Gizella 1955. február- 1956. január 
Varga Katalin 1955. július 16- 1956. szeptember 30. 

1955 februárban egyesült a két gyógyszertár, ekkor a Perl 
féle patika vezetője dr. Bogárdy Jánosné lett 1956 augusztusig. 

Beosztott gyógyszerészek: 
Mátyás István 1956. június - szeptember 12. 
Dr. Bácskai Béla 1957. januárl-október l. 
Tett ey Emilné (Gyulai Teréz) 195 7. október l 
Botos Attila 19 5 8. március 4 - 19 5 9. okt ó ber 
Végh Miklós 1958. július 18- 1959. október l. 
Markos Katalin 1959. július 16-tól 
Mester Sándor 1959. augusztus 17. 
Dr. Soós Gáborné (Béres Margit) 1959. szeptember l-től 
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Technikusok: 
Hein Teréz, Kárpáthiné Rottár Margit, Heydrich Károlyné, 

Hübner Hajnal, Kain Gáborné (Lengyel Rózsa), Halm Ivánné 
(Stein Katalin), ifj. Zsombolyai Sándorné (Adolf Magdolna), dr. 
Olajos Jánosné (Könözsy Veronika), Rottár József, dr. Ágfalvi 
Endréné (Bacsa Margit), Lengyel Teréz, Császár Klára, SzaHer 
Magdolna, Kecskés Mária Ibolya. 
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A dorogi KaSJ.inó 
arcképcsarnokából: 

PERL.TÓZSEF 

Mlnt a Krmlnó lagját Mnllén, d~ 
rn!n( a rlaroW patlkllll ullnden d nm· 
gllakus hm~d!>. J38S·b~" S7.i'i!ot<lt. 

~n~al!ányíik ktllpOJl\lának Du· 
rogra k!ll!lit~s~vt! 1911·bcn megulfl. 
kilothok S~ent Mall\11 nóvca egy 
iináiM gy6g,v.<.~:~t1At'lll ~ De.~·bolidJ· 

filc nngrYtndOglii (v~!t poslulwcsl 
állmmls, ""' v6.mkijzponO Cpüldé
b~n. v~zot6Je Csef'<"!nyl CM b& volt, 
m•li•Uc dob:<111otl P~rl Jö.m',_ "ld 
1914-bon álvMi~ ~ g}rigysfl:l"tárvc
:WtéML Az i.~ vllágh.úbntd nUn iiM;Y 
l.eycl<l't~ttd Sldi'ó~t.~ (Jjjö n jía!lHt. 
Mél,rsél:es humllt!lll1sá_t_b~nuy!tflU<I, 
hOgy ·napp~ra döl.;gmkllt s_zil!gUUa 
kl, ~!!'le pcd!JÍ o lóVus!wi:sTin"rid;oU 
tlY<i!J)'I>z~rekl«:l 11i fl!ll:(OrgQmtl\borl 
f<>g61yllllmr tri'Us•os, ~tlsr5 bmge. 
Úl""gítolt. . 

Ul7obW eyUJt fel a fádt~n~1 öJ 
gyó;cyKZi'rl:if kum~tll labqt1UiitJ• 
ummat (ma a Z~n~l<kala m>lkMik 
lU). 

'hrl Ji\l!et egyél\i;lgllnagy~~m:i
tll fpOllbt 11 kot url!ltijktl\tl! klil'o!
b~,, =~vcd!'l)·~ nd;!sz, __ Voll. A 
m~•ndlk;_vlláglídhorii aMI a pat)kll 
tnláluiu~ kn_pull, ~lll!elc. cllc!!Ún: a 
g)'I'Íg)-'$:Wn!jl: IUl ll bb mllk&dlílt. Két 
lánya ~~ítcUe lftiudv~gig mlmlcijá· 
b!IU.l95l·bfm hűuytd. 

A dorogink ~zámára ll l>or!.J:~a!!kn 
fugolummá vdlt, ~1Jk osnlúd órb: ~1~ 
k vnbuuilyrn IO'ógyszeros dobnzt a 
puli~P••><'Uévol 

l'lckJthuf 

Dunaalmás helység kialakulása 

Nagyközség a Duna jobb partján, a Vértes-hegység nyúl
ványainál, a Tatai Öreg-tóból eredő Átal-ér mellett a gesztesi 
járásban. Hozzátartoznak Ádámmajor, Barcza-féle kőfaragó
telep, Barcza-féle kőrakodótelep, Kőrösi malom, Műmalom, 
Szőlőhegy, Uradalmi kőbányatelep. 

Területén az ásatások során nagyszámú bronzkori leleteket, 
kelta-eszközöket, római emlékeket találtak. 

Praed. Almást Szent László ajándékozta a Szentmártoni 
főapátságnak. A szent király tiszteletére emelt templomot, már 
1213-ban III. Ince pápa olelevelében emlitették. 

1223-ban Endre király megerősítette a főapátságot Szent 
László adományában. A falu, a tatárjárás alatt elpusztult, Nagy 
Lajos építette újjá és visszavette a bencésektőL 

1405-ben azonban újra a barátoké lett. 1442-ben révjével 
együtt Komárom várához tartozott. 1440-ben I. Ulászló elszakí
totta a vártól és qutori Nagy László alnádornak adományozta. 

1460-ban ismét Komárom királyi város tartozékai· közt 
találj uk. 

1500 körül a Porkoláb család a földesura. 
1529-ben a törökök elpusztították és kb. 30 évig hevert 

romjaiban. 
1570-ben (a község levéltári adatai szerint) a komáromi 

vámparancsnokság telepítette újjá, magyarokkal (Mészáros, 
Takáts, Harcsa stb. nevű családok). 

Az l 700-as években a Zichyele birtokolták, akik 1853-ban 
a Klosterneuburgi kanonokrendnek adták el. 

18 I 5-ben földrengés sújtotta, de csakhamar újjáépült. 
1848-ban a község területén ütköztek meg Klapka seregei a 

császáriakkaL A lakosság zöme református volt. 
Híres volt Almás a 18. században a jó boráról, kőbányájáról 

és fürdőjérőL Vörösmárvány és mészkőfejtői talán ősidők óta 
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üzemelnek. Innen szállítottak építőanyagat a budapesti Szent 
István Bazilikához, az új Országház, az Erzsébet-híd, a budai 
királyi palota, az új Pénzügy Minisztériurn épületéhez. A falu 
határában szép cseppkőbarlang található. 

A világháborúban részt vett 63 lakosból 26 életét vesztet
te. A lakosság száma 1163 lélek, akik kettő kivételével magyar 
ajkúak. 

Az uradalom dunaalmási gazdaságának területe 500 k. 
hold arniből 240 h szántó 32 h szőlő és 230 h legelő és erdő. ' . ' 
Sertéseld<el, tehenekkel, szőlőterrnesztéssel foglallwztak. 

Nagyobb ipartelepei Dunántúli Mész-, Tégla- és Kőipari 
Rt. kőbányája és kőfaragótelepe és Somogyi János gőzmalma 
illetve a Dunaalmási Hengermalom. Részt vettek a Gellért-für
dő, új lóversenytér és a Milleniumi emlékmű építésében. , 

A helyi ek ellátását a Dunaalmási Hangya Fogyasztó és Erté
kesítő Szövetkezet végezte, mely 1920-ban alakult. A reformá
tus elemi iskola az egyházzal egyidőben létesült, rníg az új iskola 
l 9 ll-ben épült. 

Leánykör, Éneldmr, Férfi-Kör, két könyvtár, Gazdakör, 
Iparoskör, Egészségház, Szeretetház és gyógyfürdő rnűködött. 

Általában a közegészségügyi viszonyok jók. A községben 
lakik egy körorvos és egy a község által alkalmazott szülésznő. 
Rendszeres terhes és csecsemővédelem folyik. Két mintakútja 
van, amelyből egészséges vizet fogyaszthatunk. 
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' DUNAALMAS 

218-as Gyógyszertár 

A dunaalmásiakTatára jártak gyógyszerért, 1948 őszén míg 
nem nyílt a patika. 

Felelős vezetője Ferenczy Árpád, államosításkor 1950. júli
us 28-án Galambos Kálmán gyógyszerész lett a felelős vezető. Ő 
195 7 -ig dolgozott itt, majd visszahelyezték Ácsra. 

1957-ben Fehérvári Béla lett a főnök, aki 1960-ig nyugdíja
zásáig volt Dunaalmás on. 

1960 májusában Kertész Ernő, mint ideiglenes vezető vette 
át a patikát. 1960. szeptember l-től Willberding István lett a 
patika felelős vezetője. 

A gyógyszertár megnyitása óta, orvosa is van a helységnek. 
Előzőleg Süttőhöz tartoztak. 
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Kisbér helység kialakulása 

A gesztesi járásban lankás, dombos vidéken fekszik. Hozzá
tartoznak Battyhány-, Nagybér-és Paula-puszták és a Téglagyári 
telep. 

Ősidők óta lakott, kő- és bronzkori leleteket találtak terü
letén. 

A honfoglalás után 1277 -ben szerepel először okiratilag a 
község neve, amikor Kun László Beyr nevű három major földjét 
a hantai prépostnak adományozta. Kisbér a középkorban Veszp
rém megyéhez tartozott. 

A pusztítások után Kisbér 1622-ben újratelepült, de népes
sége lassan szaporodott. 

1693-ban ismét névtelep puszta lett. l 707 -ben Rákóczi 
hadai táboroznak itt, de l 708-ban már labanc megszállás alatt 
van. 

1755-ben Horváth József vette meg, de mivel nem fizette 
adóságát ismét Batthyány birtokába került. Ezután nagy fejlő
désnek indult. Főleg takarmánytermesztése és méhészete volt 
kiváló. 

Műfestő-, majolika- és később egy posztógyára, valamint 
malom- és faipara első volt a megyében. 

1849-ben Perczel Mór innen indult honvédeivel a szeren
csétlen kimenetelű móri csatába. 

A szabadságharc utáni időkben fellendült a növényter
mesztés, lótenyésztés, szarvasmarha tenyésztés, juh- és sertés
tenyésztés. 

1889-ben téglagyár létesült, 1929-ben kibővítették, így 
téglaprés és cserépgyártás is működött. 

1861-ben hengermalom épült, amit 1931-ben villamosí
tottak. 
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A háborúban kisegítő hadikórház volt a helységben. 
Kisbér összlakossága 413 4 fő, melyből4120 magyar ajkú és 

14 német anyanyelvű. 
Az ellátást, a Takarékpénztár Rt. Hangya Fiókja és számos 

kisiparos biztosította. Katolikus és református elemi és magán 
polgári leány és fiú iskolája volt. 

Egy körorvos, négy magánorvos, két szülésznő és gyógy
szertár biztosítja a betegek ellátását. 
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' KISBER 

2112-es Gyógyszertár 

Eleinte a kisbériele Tatára jártak orvosságaikért a patikába. 
1831-ben azonban itt is alapítottak egyet "Szent Imre" né

ven. A jogosítvány első tulajdonosa általam ismeretlen személy 
volt. Adatok csak 1866-ból származnak, akkor írták át Prindel 
Gusztávról Döme Péterre a jogosultságot. 

1879-ben MagyarJánosra szállt át a tulajdon, aki 1912-ben 
meghalt. Özvegye kérésére az özvegyi haszonélvezetben lévő 
gyógyszertár jogosítványa 1913-ban dr. Iván Árpádra lett átírva. 

Dr. Iván Árpád, Magyar János gyógyszerész nevelt fia volt. 
1931-ig, haláláig az ő tulajdonában működött a patika. !931-
ben a haszonélvezet az özvegyre, az ő halála után két kiskorú 
gyermekére testáltatott. 

Ez idő alatt felelős vezetők voltak Kisbéren: Kínál József, 
Rajici Gyula, Szerdahelyi László, Ferenczi István és Iván Margit 
gyógyszerészek. 

1948. január l-én megszűnt a kiskorúak haszonélvezeti 
joga, így Iván Margit, mint hatósági kezelő vezette tovább a 
gyógyszertárat, annak 1948. december 7 -én történő államosí
tásáig. 

A következő beosztott gyógyszerészek dolgoztak itt ez idő 
alatt: dr. Iván Árpád, Nagy Károly; Petrovics Ferencz, Deák Já
nos, Szerdahelyi László. 

A gyógyszertár három gyakarnokot nevelt: Katona Istvánt, 
Balassa Ferencet és Iván Margitot. 

A patileát 1883-ban Molnár János építette. Előtte zsuppte
tős falusi házban működött. 

Özv. Dr. Iván Árpádné a haszonélvezetben lévő gyógyszer
tárat a IV Magyar Gyógyszerkönyv életbelépésekor Szerdahelyi 
László vezetése alatt modernizálta, átalakította a megjelent 
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gyógyszerkönyv előírásai értelmében. Nem csak a bútorzatát és 
annak festését, de a teljes edényzetet is felújították a gyógyszer
könyv szellemének megfelelően, beégetett címkékkeL 

A laboratórium is akkor lett kisgépekkel (tablettázó gép, 
globulus és kúpkiöntő formák, tineturaprés stb.,) és edényzettel 
felszerelve. 

A II. világháborúban az épületet aknatalálat érte és teljesen 
tető nélkül maradt. Iván Margit vezetése alatt állították helyre. 

1948. december 7 -én az államosításkor hatósági vezetőt 
Iván Margitot nevezték ki felelős vezetőnek, aki 1951. augusz
tus 5-ig vezette a patikát. 

Őt Huber Ferencz váltotta fel, majd később Szerdahelyi 
László. Beosztott gyógyszerészként itt tevékenykedett Nagy Jú
lia, Rietmüller Dénes, Deák János, Egyed Ferenczné és Győrfi 
Gábor. 

Az 1966-os feljegyzések szerint a patika vezetője dr. W éber 
Gábor beosztott gyógyszerész Károlyi János és, mint államvizs
gások Kovács Edit, Sárdy Margit, Szigethy Gyula és Virágh 
Lászlóné. 

Technikák: Palágyi Gizella és Morvai Ilona voltak. Az álla
mosítás óta két technikát nevelt ki a gyógyszertár, az egyik Nagy 
Jánosné, aki később a Gyógyszertári Központ dolgozója lett. 

Az épületet fejlesztették, a patileát és a hozzátartozó lakást 
is folyóvízzel, fürdőszabával látták el. 

U.i:Döme Péter és Magyar János, a kisbéri temetőben 
nyugszanak családi sírboltban. 

Mellette dr. Iván Árpád, özv. Iván Nándorné fia, ugyanis 
Magyar J án os feleségül vette őt és így fiát nevelt fiává tette. 

Dr. Iván Árpád lánya Kamélia és testvére Manyi. Iván 
Kornéliát elvette feleségül Szerdahelyi László. Gyermekük dr. 
Szerdahelyi Rozália. 
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Kocs helység kialakulása 

A nagyközség azelőtt a gesztesi, rnost a tatai járáshoz tar
tozik, java részt sík, kisebb részben dombvidék. Hozzátartozik 
Duc-tanya, Görényvárpuszta, Kis-és Nagyharaszt, Paradicsom
puszta. 

A község neve Róbert Károly és Nagy Lajos korában van 
először említve (Tributurn Kooch). 

1398-ból plébánosának neve ismeretes, tehát akkor már 
nagyobb, egyházas falu. 

!433 óta a Héderváriak birtoka. !529-ben Kacs is elpusz
tult, de lakói valószínűleg többször visszatértek, rníg !594-95-
ben az egész vidéket elpusztította Sirnon pasa Győr ostroma 
alkalmával. 

1612-ig Kacs pusztán állott, arnikor földesura Enyingi 
Török István népesítette be kiskunsági református vallású 
magyarokkal, aldknek hat esztendei rnindenféle szaigálat alól 
rnentességet adott. 

l 730-ig a Zichyek birtokában találjuk a falut, majd az 
Eszterházyak lesznek a tulajdonosok. 

A mai református templom !7 68-ban épült a réginek a he
lyén. A katolikus templomot pedig ISOO-ban restaurálták. 

Kacs határában az ún. Kápolna-tó körül egy nagyobb te
lep épületmaradványai látszanak, közöttük egy templom vagy 
Klastrom-szerú épület romjai is. Ezek valószínűleg a török vi
lágban elpusztult Csicsa falu maradványai. Itt van az lgrnándi 
keserúvíz-forrásainak a legnagyobb része, rnelyek Schmidthauer 
Lajos komáromi gyógyszerész tulajdonában vannak. 

Kacs 3034 lelket számlál, ebből 1542 férfi és 1492 nő. 
Területén szántók, rétek, legelők, szálősök találhatók. Szarvas
marhát, sertést, juhot tenyésztettele 
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Már az 1600-as években volt református elemi iskola, a 
jelenlegi 1894-ben épült. Egyesületek, Társulatok, Hangya Szö
vetkezet és az 1927-ben alakult Kocsi Iparosok Köre biztosítot
ták a megfelelő társadalmi és közösségi életet. 

Körorvosa, két szülésznő és gyógyszertára is van. 
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KOCS 

2113-as Gyógyszertár 

1929-ben alapították "Sas" néven. A jogot Szalami Miklós 
gyógyszerész nyerte el. A kocsiak addig Komáromba, Igmáncira 
jártak gyógyszerért. 

Az épület igen rossz állapotban volt, így a mostoha körűl
mények miatt eladta Bak Józsefnek. 

Később Nyitrai István gyógyszerész tulajdona lett. A község 
nem hozatta rendbe az épületet így Nyitrai István sem költözött 
oda, majd ő is eladta 1943-ban SchneiderAntalné (Pesztalics 
Erzsébet) részére. 

Az 19 50-es államosítás után dr. Fournier Károly lett a fele-
lős vezetője 1957-ig. • 

1957 -ben ismét Schneider Antalné veszi át a patika veze
tését. Az épületet többször renoválták, de valószínű új épületre 
lett volna szükség. 

Kacs községet forrása, a Corvin Mátyás keserűvíz igen hí
ressé tette, hiszen a tengerentúlra is exportáltale 

1943-tól a patika tisztaságáról Szabó Margit, Kalmár Erzsé
bet, Wolein Teréz, Farkas Sarolta, Nagy Dávidné és Nagy Lídia 
gondoskodtak. 

1960. július l. óta technika is működik a gyógyszertárban 
Lontai Ida személyében. 
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Komárom helység kialakulása 

Komárom a Csallóköz a Duna és Vág-Duna által körülvett 
félsziget jellegű csúcsában épült. A világháború előtti város te
rülete 555 4 k. hold, lakosainak száma az 1910. évi népszámlálás 
adatai szerint 223 3 7 fő volt. 

Ősidőktől fogva magyar város volt. A gazdag "Aranyköz"
nek azon a helyén, ahol ma Komárom áll, már a leókorszaki 
ernber is megjelent és csodálatos ősállati leleteket is találtak. 
Később a kelták, majd a rómaiak vették birtokba. Majd az ava
rok, szlávok írtó hadai. 

Árpád vezértől kapta adornányba, a mai Komárom vidékét 
Kelet vitéz is, akinek fia Oluptulma új birtokán felépítette Ko
márom várát. Így írja ezt Anonymus. 

A tatárdúlás után IV. Béla király; Henuk nevű osztrák szár
mazású zsidó Karnara grófnak adta bérbe. 

Először okmányokban 1037-ben talállmzunk a bakonybéli 
apátság iratai között. Több királyunk szívesen tartózkodott a 
városban. V. László pedig itt született. 

A I 3. században, a Csák nemzetség é a birtok, később Tamás 
esztergomi érseké. Majd Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd 
is birtokolta. 

A törökök a várost letarolhatták, de a várat nem tudták 
bevenni. A I 6. század után több német család is megtelepült a 
helységben. 

Fejlődése a 18. század elején indult meg. Az !715. évi 
népszámlálás 832! lakást regisztrált, ekkor Magyarország legné
pesebb városa volt. 

A szárnos elemi fiúiskolája az !800-as évek elején, majd 
leányiskola és óvoda is épült. 

Lengyár, textilgyár, vasöntöde létesült. 
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KOMAROM 

2114-es Gyógyszertár 

!885-ben létesült a komáromi "Fehér Kereszt" gyógy
szertár. Addig valószínűleg a Duna bal partján lévő Kornámoba 
jártak át a betegek. A városnak !800 fős lakossága volt azokban 
az években. 

Az első tulajdonos Steiner Miklós gyógyszerész. Az épület 
az Uri utca sarkán, a hídfeljáró lábánállévő házban volt. A ház 
tnár nem áll. 

!884-ben épült a budapesti vasútvonal, !889-ben a nagy 
selyemfonoda. Ezek fellendítették a gyógyszertár forgalmát. 

!892-ben felépült az új közúti vashíd. A Duna két partján 
lévő településeket véglegesen összekapcsolat. 

Újszőny és Komárom jobb és bal parti városok egyesültek. 
E fejlődés természetesen a patika kibővítéséhez vezetett. 

Steiner Miklós 1895. október Z-án az ún. lgmándi út sar
kán, a mai (!966) Korzó étterem telkét vásároita meg és !896-
ban felépítette az új patika épületét a hozzátartozó lakással. 

A gyógyszertár forgalma a város iparosodásával nő. !904 
Fiedler lenfonógyár, 1905 hengermalom, lovassági laktanya, 
méhtelep, lgmándi keserűvíz töltőtelepe létesült. 

Steiner Miklós 1885-1910-ig volt a patika tulajdonosa, 
1911-ben Szentmihályi Géza, 
1912-ben Somogyi Ferenc, 
1913-ban Koritsánszki Endre voltak. 
Az új tulajdonosok 1913-23-ig Réti Lajos, 1924-ben 

Pacskai Béla, 1925-ben Király Miklós elhatározta a gyógyszertár 
fejlesztését. 1929-ben felépített egy emeletes házat, amelynek 
földszintjén helyezte el a patikát. 

1930-ban 7 562 volt Komárom lakosainak száma. 1950-ben 
ez a gyógyszertár is állami tulajdonba kerúlt és a 2/14-es számot 
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kapta. A felelős vezető Király Miklós lett 1950. július 28 - au
gusztus 21-ig. 

1950. augusztus 21-én Uzoni Gábor gyógyszerész lett az 
ideiglenes megbízott. 1950. október 24 - 1951. március 14-ig 
Réty Béla a felelős vezető. 

1951. március 14 - 1957. május l-ig Bodó József, majd 
1957. május l-től Uzoni Gábor vette át a patika vezetését. 

Ekkor a lakosság száma már elérte a 9862-őt. A biztosí
tottak számának emelkedése tette szükségessé a gyógyszertár 
bővitését és korszerűsítését. Ezért átmenetileg átköltöztették 
őket a Kultúrotthonba. 

Diamant Béla igazgató és Váczy Ferenc aklmri fogyágysze
rész nagy hozzáértésselláttak munkához. Kibővítették a helyi
ségeket, új bútorzattal, új edényzettel, hideg-melegvíz szolgál
tatással, hűtőszekrénnyel és maclern világítássallátták el. !959. 
november ZI-én elkészült az átalakítás, Diamant Béla adta át 
ünnepélyes keretek között a gyógyszertárat a forgalomnak 

Király Mildós felelős vezetése alatt: Uzoni Gábor és Király 
Piroska gyógyszerészek, Révai Istvánné technika és Németh 
Mária takarítónő segítették a munkáját. 

Később Uzoni Gábor vezetése alatt: Király Miklós, Király 
Piroska, Gyulay Teréz, Nagy Karola, Dr. Micskó Elemérné, Dr. 
Görög József, Mecskei Ilona, Path ó Lászlóné Szabó Mária 

' ' 
Bodó József gyógyszerészek, Németh Mária, Rózsahegyi Ilona 
takarítónők dolgoztak a gyógyszertárban. 

Réti Béla vezetése alatt: Pataki Kornél, Rochlitz Tibor 
gyógyszerészek, technika Révai Istvánné és Németh Mária taka
rítónő voltak segítői. 

Bodó Józsefvezetése alatt: Uzoni Gábor, Pál Eszter, Gyulai 
Teréz, Bartha József, Guzziásy László, Jánossy Anna gyógysze
részek, Révai Istvánné és Halom Éva technikák, Németh Mária 
takarítónő alkották a személyzetet. 
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Esztergom helység rövid kialakulása 

A város alapjait jóval Krisztus születése előtt rakták le. Erre 
bizonyítékoka kelta kori leletek, majd a római kori emlékek. 

Fennmaradását és jelentőségét nagyrészt fekvésének kö
szönheti. A Duna nem csak a kereskedelem rnozgatórugója 
és Esztergom nemcsak árulerakodó, hanern Iticserélő hellyé is 
vált. 

Vár építésére alkalmas, a város fölé magasadó domb, amely 
a védelmi szempontoknak nagyon megfelelő volt. 

Géza fejedelern Esztergomot teszi székhelyévé és az ország 
fő városává, hiszen alkalmas volt arra, hogy a nemzet ügyeit in
nen intézzék. 

Közegészségügyi helyzetét tekintve az ivóvizet vízvezeték 
szaigáitatta a rómaiak idejében. Ez a török megszállás alatt 
elpusztult. Vizét a Szent J án os kúti és Cigánykúti forrásokból 
nyerte. Ma fúrt kutakból nyerik az ivóvizet, ennek elég jó a 
minősége. 

Három kórháza van, a legjobb a Vaszary Kolos hercegprí
másról elnevezett városi közkórház, rnely pavilonrendszerrel 
épült közadakozásból. A másik kórháza a Simor J án os herc;gp;í
más által alapított érseid kórház, rnely jelenleg a Kolos korhaz
hoz tartozik. A harmadik !894-ben épült a katonaság számára. 
Ez később tiszti üdülő lett. 

Jelenleg (!938) 26 orvos rnűködik és három gyógyszertár 
a városban. 
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ESZTERGOM 

"Aquilla Nigra" (Fekete Sas) 

!71 Z-ben alapították az ún. "Érsek város" területén. 
(A Szabad királyi város gyógyszertára az "Arany Griff" volt. 

Ezek szerint tehát Esztergomban két gyógyszertár volt.) 
A Fekete Sas patika helye a mai nevén Bajcsy Zsilinszky 

úton, a Fürdő Szállá rnelletti kis utca, (amely a Kis Duna felé 
vezet) során állt, ami ma (!966) üres telek. 

Az első adat, amelyet levéltárban fellelhetünk !7 41. évi 
222. fasciculus (törvénycsornag) és a 292. fasciculus szerint 
Delmar János gyógyszerész tulajdona volt. 

l 7 41-es adat után csupán !8 7 S-ig sikerült visszavezetni a 
gyógyszerészek névsorát. 

!875-ben Mayer János a patika tulajdonos, majd őt követi 
fia Mayer Sándor. 

Később a Bartha család tulajdonába ment át a patika. !901-
ben vette meg RochlitzArtúr a Fekete Sast, mely !911-ig volt a 
tulajdonában. !911-ben megvette a "Szent István" gyógyszertá
rat is. Egy éven keresztül volt mindkettő a tulajdona. 

!912-ben eladta a "Fekete Sast" Karnpisch Józsefnek. Tőle 
Pecséri Rózsi vette meg, majd Krajcsirovics tulajdonába került. 
Őt követte Vajdics, majd Pacskai gyógyszerész. 

Ezek után Berkeszi Nagy László vette meg a patikát, majd 
a Takács család birtokába került. Takács István és Ernő üzemel
tették. 

Takácséktól Schvartz Manó vette át a tulajdonjogot, majd 
őt az O !áh család követte. 

Oláh József és felesége lett a tulajdonos, mindketten 
gyógyszerészek voltak és vezették a patikát egészen az állarnosí
tásig !950. július 28-ig. 
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---------

Az államosítás után az első felelős vezető Kerschbaummayer 
Ödön lett. Őt követte Bárány Szilárd. 

A megyei gyógyszertári központ rövidesen felszámolta a 
gyógyszertárat és a felszerelésből két vidéki patikát alapított. 

Az egyik megszűnt megyei gyógyszertár belső udvarán volt található szabor 
(Gálócsi Erzsébet alkotása) 
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ESZTERGOM 

2/9-es Gyógyszertár 

1683-ban szabadult fel Esztergom a török iga alól és Szabad 
Királyi város lett. A gyógyszertárra vonatkozó adatok a városi és 
prímási levéltárban találhatók. 

Az "Arany Griff" néven alapított gyógyszertár alapítási éve 
valószínűleg 1793, ha nem sokkal korábbi. 

Hiszen a megyei és városi levéltár adatai szerint a 113-as 
számú telek Johannes Bognár tulajdona volt. E telken áll még 
ma is a patika. Az épület Esztergom egyik legősibb háza. 

A levéltár 1757. évi l fasciculus 14. numerus'~ szerint a 
gyógyszertár már 1759-ben állt a telken "Arany Griff" néven 
és a tulajdonosa Francesco Xaver Piginio volt. E név a levéltár 
1766. évi mutatójában a 7. fasciculus l-es numerusaként talál
ható meg. Alkalmazottja volt Michael G formere gyógyszerész, 
aki Temesvárról érkezett és innen hozta segédlevelét is. 

Piginoi Xaver Ferencztől megvette a patikát, a vételi nyng
tán 7 500 (rajnai) rhénus arany forint szerepel. 

1797 -ben már 30 éve Michael Gformen vezeti a gyógyszer
tárat. Halála után Korponik Mihály lett a kinevezett gondnok, 
aki Budapesten szerzett orvosi diplomát. 

1798-tól Krakovitzer Ferenc lett az új tulajdonos, ő egy 
1880-as feljegyzés szerint Krakovitzer Maximilián esztergomi 
serfőző mester fia. 

1838-ban már fia Krakovitzer József a tulajdonos és 
nála, mint beosztott gyógyszerész dolgoznak Frey József és 
Schmidtbauer AntaL 

A Krakovitzer családnál tudjuk, hogy Ferenc 1770-ben 
született és 1855-ben halt meg. Fia József szintén esztergomi 
gyógyszerész és az ő lánya Anna, ment férjhez Schmidtbauer 
Antal gyógyszerészhez, aki az ő patikájukban alkalmazott. 
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Gyermekük Lajos szintén gyógyszerész, de ő Komáromban. Ma
ximilián serfőzőnek van egy lánya is Krakovitzer Jozefa, akinek 
a férje ipolysági gyógyszerész, Kautz Ignác, aki 1808-ban halt 
meg. Házasságukból született Ignác nevű fiúk Győrben lett pa
tikus, akinek fiát Gyulának hívták. 

1860-ban Schéry Rudolf lett a patika tulajdonosa, majd 
1866-ban Zsiga Zsigmond. 

1911-ben Rochlitz Artúr vette meg 110.000 koronáért a 
hozzá tartozó házzal együtt, ami 35-40.000 koronát ért. 

1912-ben eladta az épületet az Esztergom Takarékpénz
tárnak. A patika reáljogú volt, ezért halála után özv. Rochlitz 
Artúrnéra szállt a jog. 

1924-ben az özvegy halála után a gyermekeké lett a "Szent 
István" patika (Sajnos nem sikerült kinyomozni mikor lett 
Arany Griffből Szent István a patika neve, de talán Zsiga Zsig
mond idején.) 1949-ig. 

Az államosítás után a Rochlitz fiúk diplomázásáig a kiren
delt gondnok, Szekcsik Elek mindenki Lexi bácsija. 

1949-ben személyi jogúvá nyilvánították a patikát és tulaj
donosa 1950-ig Rochlitz Elemér lett. A gyógyszertár a Kossuth 
Lajos utca és a Széchenyi tér sarkán áll, műemlék épület. A 
hagyomány szerint Vak Bottyán kocsibeállója volt. Valaha föld
szintes, majd a múlt században építettek rá emeletet. 

A Rochlitz örökösök kiskorúsága alatt Szeleesik Elek, aki 
Bártfán született, volt a gyógyszertár gondnoka, mint már em
lítettük. 

Az államosításkor a patika első felelős vezetője 20 napig 
Rochlitz Elemér, majd 1950-52-ig Mattyasovszky Felícia, a fe
lelős vezető. 

1952-56-ig Oláh Józsefné. 1956-tól ismét Rochlitz Elemér 
egészen nyugadíjazásáig. 

Az államosítás után beosztott gyógyszerészek: 
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Oláh József, CsaJánossy Albert, Magoss Dezsőné, Botos 
Aladár, Fülöp Mária, Abaffy Mária, Bán Árpád, dr. Korényi 
Ernő. 

Technikák: Jedlicska Istvánné, Maradi Gyuláné, Patakos 
Mária (aki később gyógyszerész lett és Pilismaróton vezette a 
patikát). 

Takarítónő: Gróf Béláné. 

Ui.: Az "Arany Griff" és a "Fekete Sas" 1987. április 29-én 
egyesült. 
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ESZTERGOM 

2110-es Gyógyszertár 

A:z esztergomi patikák közül a legfiatalabb a "Megváltó" 
nevű patika, amelyet 1861-ben alapítottak. 

Tulajdonosa a Hulényi család. Első helye a Kossuth utca 
és a Sissay utca sarok volt, csak később került a Kossuth La
jos utca 41. szám alá. A Hulényiéknél beosztott gyógyszerész 
Kerschbaummayer Károly volt. Hulényi Elektől ő vette át 
a gyógyszertárat és átalakította az épületet. Vele dolgoztak 
Kerschbaummayer Ödön és Rábl Antal gyógyszerészek. 

1950. július 28-án államosították és ezután fia Ödön lett a 
felelős vezető. 

1952 áprilisáig Oláh Józsefné a vezető, majd Rochlitz 
Elemér a beosztott gyógyszerész, Batta Margit a technikus volt 
a személyzet. 

1952. áprilistól1956. novemberig Rochlitz Elemér vezette 
a patikát. Ekkor beosztott Magoss Dezsőné gyógyszerész, Batta 
Margit és Jedlicska Istvánné technikusok és Vastag Mária taka
rítónő volt. 

1957. augusztustól Jerkovics Gyula a patika vezetője, 

beosztott munkatársak Jerkovics Gyuláné, Czeglédi István, dr. 
László Zoltánné, Egyed Ferenczné, Marosvári Mária gyógyszeré
szek és Bán Árpád államvizsgás. 

Technikusok Rottár Margit, dr. Ágfalvi Endréné, Harango
zó Zsuzsanna. 

Takarítónők 1954-től Magyar Jánosné, 1960-tól Ferencz 
Andrásné, Búzás Jánosné (a két esztergomi patikában egyszerre). 

A berendezés megyénk egyik legszebbike volt. Nemes 
cseresznyefa, stilizált oszlopfőkkel és rozettákkal. A:z edényzet 
aranyrnetszésű címkékkel volt ellátva. 
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ESZTERGOM-TÁBOR 

2128-as Gyógyszertár 

Esztergom-Táborban 1956 óta működik gyógyszertár. A 
Komárom Megyei gyógyszertár Központ alapította. Előtte a 
közeli Dorogról vagy Esztergomból szerezték be szükségleteiket 
a betegele 

Eredetileg 1948-ban Dorogon létesült, a dorogi 
Bányatárspénztár tulajdonában volt. Első felelős vezetője Janáki 
Dezső gyógyszerész. A patika ldtűnően felszerelt, mindennel 
ellátott munkahelyként működött. 

1949-ben Heydrick Károly lett a patika vezetője. Munka
társai Bernáth Elek, Buziássy László, Sashegyi Mária, Tereczki 
Károly, Virágh Éva, Lengyel József, dr. Tóth Lajosné (Kiss Ildi
kó). 

1950-ben államosították, a felelős vezető Heydrick Károly 
lett és 1956. január 25-én beleolvadt a 2/7-es dorogi gyógyszer· 
tár ba. 

Bútorzata és felszerelése Esztergom-Táborba került. 1956. 
szeptember 7 -én megnyílt a 2/28-as szám ú gyógyszertár aDam
janich utca 71-ben. 

Első vezetője Hír Györgyné. 1960-ban technikát is kapott 
Kovács Etelka személyében. Takarítónő Lombos Mihályné volt. 
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Lábatlan helység kialakulása 

Nagyközség a Duna mentén, az esztergomi járásban, azelőtt 
sokáig a Komárom megye tatai járásához tartozott. 

Zovárd nemzetség ősi birtoka volt, legkorábbi oldeveles 
emlék 1267 -ből maradt fenn, amikor IV Béla, Miklós főlovász
mestetének Lábadanon 18 eke földet adományozott. 

1332-ben Nagymartoni Pál országbíró foglalta el és pusz
tította le. 

!551-ben Apponyi István és János kezén találjuk, !558-
ban Istvánffy Mildóst és Rátkovics Pált iktatták Lábatlan birto
kába. !634-4 7 -ben Apponyi Balázs, Ormándy Péter és Szeghy 
Katalin a földesura. 

!702-ben Huszár Imre birtoka, !715-ben 16magyar job
bágy és 2 zsellér család !akta, akik reformátusok voltak. 

A 19. századbeli község három részből állott, Nagy- és Kis
Lábatlan és Biczfürtből. A világháborúban 38 lakos meghalt és 
ll hadirokkanttá vált. 

A nagyipart a Cementgyár képviseli, de számos kisiparosa 
is van. Iskola, könyvtár, sportklub, gazdakör biztosítják a haza
fias nevelést. 

Körorvos Piszkén 2 km-re lakik, szülésznő 2 fő, helyben. A 
legközelebbi gyógyszertár Nyergesújfalun, a kórház Esztergom
ban van. Három kifogástalan vizű kútja van. 
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' LABATLAN 

2/31-es Gyógyszertár 

A lábatlani gyógyszertárat !953-ban nyitottálc Ezt megelő
zően kézi gyógyszertárból vagy Nyergesújfaluból szerezték be a 
betegek az orvosságot. 

A vidék gyors ütemben fejlődött, papírgyár, cementgyár, 
eternitgyár, valamint az egészségügyi ellátás kiteljesedése szük
ségessé tették et,'Y patika létesítését. 

Első vezetője Szilágyi Imre volt és mellette id. Zsombolyai 
Sándorné és Szilágyi Zsuzsa, mint technika, valamint Hajba Má
ria, mint takarítónő dolgozott. 

Szilágyi Imre családi okokból Naszályra költözött. Innen a 
2/24-es tatai patikába járt be dolgozni, mint beosztott gyógy
szerész. 

!960. március !5-től Pataki Ignác lett a felelős vezető, be
osztott gyógyszerészként Pataki Ignácné, mint technika Zsom
bolyai Sándorné és Szél! Piroska, valamint Provitz Lajosné, mint 
takarítónő segítették munkáját. A patika a Rákóczi Ferenc utca 
ll szám alatt működött. 

A gyógyszertárnak igen nagy körzet e van, Lábatlan l, Lá
batlan 2, Süttő, Bikolpuszta. 

Mint vezetők később itt dolgoztale Benyhe Kálmán, 
Benyhe Kálrnánné (Ragó Valéria), Pongrácz József, Pongrácz 
Józsefné (Bálint Éva Mária), Murányi Mildósné, Bencze Béla, 
Bencze Béláné (Utas Éva). 
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Nagyigmánd helység kialakulása 

A gesztesi járásban, a Concó-patak közelében fekszik. Hoz
zátartoznak Csanak-puszta, Fácánmajor és Ördöghegyipuszta. 
Határában szántás közben, gyakran kerülnek felszinre római 
pénzek, fémtárgyak, amelyek azt bizonyítják, hogy a község 
területén a rómaiak idejében is népes kolónia lehetett. 

A község első okleveles emléke 1235-ből származik, mint 
a Bygman, Vigmanci vagy Ogmánd nemzetség birtoka, melyről 
nevét is kapta. 

1400 körül Bygman falura a Zichyek tartanak igényt, a 
Bygman-nemzetséggel korábban kötött egyezség alapján. 

1500 körül Hédervári Ferenc más birtokai között Vigman 
komárom megyei falut, testvérének Katalinnak, Rozgonyi István 
nejének adja zálogba, de már 1526-ban Bakitb Pál és testvérei 
kapják királyi adományként. Pár éwel később lgmánd a szom
szédos Csanak és Csicsó helységekkel együtt elpusztul. 

Lepusztulása után többször próbálták betelepíteni, ez 
1643-ban sikerűlt, református vallású magyar jobbágyokkaL 

Az 1864-ben használt körpecséten az 1688-as év látható, 
amely azt is tanúsítja, hogy ebben az időben már rendezett hely
ség. Gazdaságukra jellemző a lótenyésztés, zöldség, gyümölcs
termesztés. Keresett fuvarosok lakták. 

Az lgmándi keserúvizet Európa minden országába szállít
ják. Szétküldési telepe Komáromban van. 

A világháborúban 300-an vettek részt, sajnos 96-as meghal
tak és 23-an hadirokkantként tértek haza. 

Az 1849-ben kivégzett vértanúknak emlékoszlopot állítot
tak. A község 2456 lelket számlált, ebből belterületen él 1997 
fő. Lakói mind magyarok. A lakosság többsége földművelő. 

Könyvtára, iskolái, gazdaköre, énekkara, lövészegyesülete 
van. Egy kör és magánorvos, három bába, egy védónó és helyben 
gyógyszertára is van. 
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NAGYIGMÁND 

2/16-os Gyógyszertár 

Gyógyszertárát 1887-ben alapították "Őrangyal" néven. 
Megnyitása előtt Ács községből, Kisbérről és Komáromból kel
lett a szükséges orvosságot beszerezni. 

Kuliffay Kálmán gyógyszerész a Nagy utca végén, a jelen
legi (!966) Kossuth utca 31 alatt nyitotta meg patikáját. Ekkor 
egy orvosa és egy szülésznője volt a községnek 

1930-38-ig Gárdos Zsigmond volt a felelős vezető és tu
lajdonos. 

1838-ban dr. Fournier Károly vette meg a p:itikát, aki 
1950. július 28-ig vezette, az államosításig. Ezután is ő lett a 
vezető, de csak két hétig. 

1950. augusztus ll-től Schneider Antalné a vezető. 1957. 
július 25-ig. 

1957. július 25-től ismét dr. Fournier Károly a főnök és 
munkatársai Schneider Antalné, valamint technikaként Halom 
Éva és mint takarítónő Géringer Jánosné, aki 1954-től dolgozik 
a patikában. 

Gárdos Zsigmond gyógyszerész 1944-ben (a háború alatt) 
bujdosás közben agyonlőtték Puszta vámnál. 
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Nyergesújfalu helység kialakulása 

Nagyközség a Duna mellett, az esztergomi járásban. Hoz
zátartoznak Cservölgy; Eternitgyár, Nyergesújfalui szénrakodó, 
téglagyár, Pusztamarót, Sátori cementgyár. 

Az ásatások során előkerült leletek alapján a római Villa 
Curtia nevű város fekhetett itt. 

A szájhagyomány szerint sok nyerges lakott itt, innen a 
név. Kézai Simon krónikájában 1200-ban fordul elő először 

Nyergedseeg néven. 
1283-tól Zovárd nembeli Miklós fia Csák és Zovárd (Bes

senyei családbeli) kapták birtokul. 
1388-ban Zsigmond koronázás ajándékként az esztergomi 

érseknek adományozta a helységet. 
1706-ban, a régi erődítmény romjaira Rákóczi csapatai ci

tadellát építettek és több sánccal, bástyával erősítették meg. 
1715-ben 44 jobbágy és 4 zsellér háztartást írtak össze. 

l 728-as tűzvészben minden elpusztult. 
l 777 -ben Mária Terézia díszes templomot emeltetett, 

amely 1860-ban szintén a tűz martalékává vált. 
A környék Keletről Délre hegyes, sziklás, Észak-Nyugatra 

lapályos és gazdag termékenységü, kiváló bora van. Híres volt 
lótenyészete is. Mészkő és márványbányája, valamint jó minősé
gű kőszenet adó bányája van. 

650 lakosa vett részt a világháborúban, 89-es meghaltak 
18-an hadiroldcantként tértek vissza. Így lakóinak száma 2546, 
ebből 2121 magyar, 425 német anyanyelvű. 

Tizenkét szatócsüzlete és a Hangya Szövetkezet fiókjai biz
tosítják a lakosság ellátását. 

Eternit-, cement-, téglagyára és egy henger és egy vízimal
ma van. 
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1922-ben alakul a Vidéki Ipartestület saját székházzaL 
Óvoda, iskola, gazdasági továbbképző és egy községi iparitanonc 
és egy katolikus polgári leányiskola, valamint a Szalézi Intézet. 

Könyvtár, Polgári Olvasókör, Iparoskör vesz részt a közokta
tásban. Egy körorvos, egy magánorvos, két községi és egy magán 
szülésznő és a Stefánia Szövetség szolgálja a közegészségügyet. 
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NYERGESÚJFALU 

2/17 -es Gyógyszertár 

A nyergesújfalui patika piszkei (ma Lábatlan) eredetű. 

1853-ban alapították Piszkén, előtte Esztergomba jártak gyógy
szerért. 

Berta Gyula gyógyszerész nyerte el az első jogosítványt. A 
gyógyszertár neve "Szent Lajos" volt. 

1910-ben helyezték át székhelyét Nyergesújfaluba, még
pedig a Szalézia épületbe a mai (!966) Irinyi Dániel Gimnázi
umba. Majd innen Eruszt-féle házba költözött, a ház szintén a 
Kossuth Lajos utcában van. Ekkor a patika már a Pozsgay család 
birtokában volt. (Pozsgay Tibor, Tóváros I 934) Lakner család 
(Lakn er Gyula J vette át a vezetést. 

1931-ben H uber Ferencz meg is vásároita és az 6 birtokában 
volt az 1950-es államosításig. Ó korszerűsítette és áthelyezte a 
patileát a mai (1966) a Kossuth utca sarkára, a Posta mellé. Így 
kiemeit helyre került és belső tere is igen tetszetős lett. A Berta
korabeli bútort meg is tartotta az új tulajdonos, de némileg kor
szerűsítette, megőrizve a műbútor múltszázadbeli eklektikáját. 
Anyaga polírozott keményfa volt. Korszerű vízvezetékrendszert, 
laboratóriumot és lakást alakított ki az új tulajdonos. 

Az 1950-es államosítás után Halm Iván lett a patika veze
tője TokodróL 

1957 -ben Tompai Ferenc lett az új vezető. A Gyógyszer
tári Központ igen nagy áldozatokkal modernizálta a patikát és a 
lakást is. 

Az államosítás után itt dolgozott Kiss Ilona és a jeles ok
levéllel végzett Kürthy Istvánné, mint technikus. Az emelkedő 
forgalom miatt, szintén, mint technika bekapcsolódott a mun
kába Tompai Ferencné. A patika tisztaságáról gondoskodott álla
mosítás előtt Fazekas néni, majd Kiss Gyuláné. 
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Pilismarót helység kialakulása 

Nem messze a Dunától a Pilis szép hegyei között terül el. 
Hozzátartozik Basaharc, Bitócvölgy és a Homokidűlő. 

A község, Kishegy nevű szőlőterületén volt a római Ad 
Hercuiern eastra erősség, ahol gyakran találunk nagy lapos kö
vekből készült sírboltokat, melyek arra engednek következtetni, 
hogy a hely nagyobb római telepnek volt a temetője. 

Történelmünkben IV. Béla király idejében találkozunk 
Marót nevével, amikor e területet Szent Endréről elnevezett 
bencés apátságnak adományozta. 

1391-ben Zsigmond király elvette a bencésektől és az esz
tergomi Szent István első vértanúról elnevezett prépostságnak 
adta. A város két részből állt Felső- és Alsómarót, melyeket a 
Kishegy vagy Dobozi-hegy választottak el egymástól. A mai 
(1938) telep Felsőmarót területén fekszilc A Dunához való 
közelségemiatt Dunamarótnak is hívták még a 19. században is. 
Két patak szeli keresztül, a Malomvölgyi-patak, mely a Fényes 
forrásból ered, ahol a hagyomány szerint Mátyás király gyakran 
megpihent a vadászat után és fényes lakomát adott. Innen a 
forrás neve is. A másik patak, amely a Miklósdeák völgyét ossza 
ketté (Mátyás íródeákjaJ később egyesül a Marosvölgyi patak
kal. 

1493-ban a Pálos rendiekhez került Marót, akik földet 
műveltek, tanítottak, már 1576-ban. Még 1696-ban is az ő 
birtokukat képezi, ekkor nyolc cgésztelkes jobbágy és öt némi 
földdel rendelkező zsellér lakja. Tíz jobbágy család pedig ekkor 
költözött át az esztergomi káptalan falvaiba. 

l 701. évi összeírás szerint a faluban már iskolamester is 
működött, de a Pálosok is tanitottak Később római katolikus 
tótok költöztek ide, így a református mellett a katolikus vallás 
hívei is elszaporodtak. 
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l 786-ban még állt a törökök által épített mecset is. 
A lakosság fő foglalkozása szőlőművelés volt, igen jó és szí

vesen vásárolt bort termeltek. A határ lapályos részét szántók, 
még a hegyeket erdők borították így számottevő volt a fakiter
melés a térségben. 

A patakok mentén öt malom volt, valamint gyümölcs és 
gesztenyetermesztés folyt. Hegyeiben jó minőségű követ fej
tettek. 

A községet 1828-ban, 930 férfi és 898 nő !akta. Hangya 
Szövetkezet, Hitelszövetkezet, 1935-ben alakult Sport Clubot 
és Ármentesítő Társaságat találunk a helységben. 

Körorvos, bába, gyógyszertár és a Stefánia Szövetség fiókja 
helyben van. A legközelebbi kórház Esztergomban. Igen jó ivó
vize van kútjaiban. 
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PILISMARÓT 

2118-as Gyógyszertár 

1913-ban alapították a patikát. Első tulajdonosa Papp Lász
ló gyógyszerész volt. Marosi Mihály földműves házában nyitott, 
majd később Papp Mihály házában bérelt helyiséget apatikának 
és lakása számára. 

1923-ban a Rákóczi utca 36 szám alatt Papp László telket 
kapott a községtől a gyógyszertár részére. 

1930-ban eladta a patikát Requini Attilának, aki vejével 
Kiss Károly gyógyszerésszel együtt működtette. 

1935-ben Bárány Szilárd vette meg, a neve "lstertÍ Gondvi
selés" volt. Ő működtette egészen az államosításig. 

Ekkor Kerschbaummeyer Ödön lett a felelős vezető és ő itt 
dolgozott egészen nyugdíjazásáig. 

Az épületet a Gyógyszertári Központ lebontatta és új tég
laházat építtetett, melyben már helyet kapott egy laboratórium 
és egy anyagraktár is. Hozzátartozott egy kétszobás lakás és egy 
ügyeleti szaba. 
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Sárisáp helység kialakulása 

Nagyközség az esztergomi járásban, hozzátartozik az 
Annavölgyi bánya és a Paulina major. A néphagyomány szerint a 
dombon római vár állott, s a hegy mellett elterülő meleg forrás 
által táplált ún. Nádas-tó rnellett pedig római fürdőházak vol
tak. Ezt alátámasztja az a tény, hogy a régészek gyakran találtak 
római pénzeket és feliratos tégladarabokat. 

Középkorról nincs adat, de fennállását bizonyítja, hogy a 
mai telep egyik délnek fekvő dűlője ma is Faluhelynek nevez
tetik. Itt szántáskor gyakran találnak használati tárgyakat és 
feliratos téglákat. 

A török uralom idején, az 1677. évi adó alapján hét portát 
sorolnak. 1696-ban, mint teljesen lepusztult helyet jegyzik. 

A 18. század elején újra benépesült és már 1715-ben 22 
jobbágy és ll zsellér lakja, akikből 20 család magyar, ll tót 
származású. A ma (1938) is fennálló templom 1766-ban épült. 
1831-ben nagy kolera járvány pusztított. Az egyházi anyaköny
vek l 787 -től megvannak 

Termékeny szántóin igen szép búza, a hegyesebb részeken 
rozs, árpa és kukorica terem. Magyorósbánya határában fakadó 
timsós forrását gyógycélokra használták A bővizű patakok, több 
malmot is hajtottak és az uraságnak szcszgyára is volt. 

A világháborús hadiroldcantak száma nyolc fő. Ebben az 
időben a lakosság száma 3 365 magyar, 50 tót, l 7 német és 16 
egyéb nemzetségü. 

Sárisápot is a Hangya Szövetkezet látja el. Nyolc tanerős, 
hat tantermes állami elemi és egy bányavállalati iskolája van. Két 
tanerős állami óvoda és egy bányavállalati is működik. Az előbbi 
1926-ban épült. Kultúrház, Könyvtár, Tűzoltó Testület is jelen 
van, valarnint Posta és Távíróállomás is van. 

Körorvos, szülésznő helyben lakik, kórház Esztergomban, 
gyógyszertár Csolnokon működik. 

70 

SÁRISÁP 

2/11-es Gyógyszertár 

1911-ben alapította Huszár Stefánia a patikát, melynek 
neve "Bánya" volt és "Szent Borbálának" ajánlottálc 

Tőle Kneitner Kálmán (volt irgalmasrendíJ gyógyszerész 
vette meg, aki igen képzett ember volt. (Többek között dr. 
Halrn Iván mestere is.) 

1926-ban a Magyar Általános Kőszénbánya meghívására 
áthelyezte a gyógyszertárat Tokod-Altáróra, ez a mai (1966) 
2/27 -es tokodi patika. 

Sárisáp község viszont gyógyszertár nélkül maradt. A bete
gek ellátásának könnyítésére küldöncszolgálatot működtetett az 
orvosi rendelőben. 

Újra, csak az államosítás után 1952-ben kapott patileát 
Sárisáp a Gyógyszertári Központ alapításában. Két kis szobában, 
szükség képpen lett elhelyezve. A vezetője pár száz méterre 
lakott innen. Ez az éjszakai ügyeletben jelentett kényelmetlen
séget. 

Az első gyógyszerész Hír Györgyné lett, aki igen sokat sze
repelt a vállalat ún. dicsőségtábláján. 

1955-ben költözött mai (1960) helyére, ahol megfelelő 
patikai helyiségek és lakás is volt a gyógyszerész számára. 

Egy technika és egy takarítónő segítette munkáját. A 
gyógyszerész 1954-tőli-Ialász István. 
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Súr helység kialakulása 

A község első okleveles említése 1436-ból származik. Neve 
valószínűleg személynévből keletkezett. (SWR) Súr nevű vezért 
már a 955-ös augsburgi csatánál is említenek Ismerünk szláv 
eredetű Súr személynevet is. Hasonló nevű a Pozsony megyei 
magyar Súr. Okleveles említése 1436: Swr. 

1441-től a falu a porvai pálos rendi szerzeteseké volt, 16. 
századra elnéptelenedett. 

Az 1536. évi adójegyzék pusztának minősítette. Az elpusz
tult faluhelyet újab b betelepítésre tették alkalmassá nagy kiter
jedésű makkos és egyéb erdői, legelői. 

Súr 1650-ben a Nyugat-Magyarországon hatalmas birtokkal 
rendelkező Zichy család tulajdonába került. A Zichyele !716-
ban szlovákokat telepítettek le a faluba. A jobbágytelkeken a 
gabonafélélc mellett zöldség-, gyümölcs- és kendertermesztés 
is folyt. 1724-ben az új falu már 20 telepessel bírt, akik erdő
irtással növelték határukat. A földterület ennek ellenére kevés 
volt a kétnyomásos gazdálkodás meghonosításához, ezért Répce 
prédium földjeit is kiosztották a súriak között. A jobbágytel
kekhez minden esetben gyümölcsös, veteményes, káposztás, 
kukorica és kenderföld tartozott. 

l 7 50 után szőlőt is telepítettek Répcepusztán. 
1765-ben már öt utcája volt. Az 1784-87-es népszámlálás 

szerint Zichy Miklós birtokán 2 ll házban 289 család élt. Né
pessége 1349 fő volt. Két papot, három nemest, egy tisztviselőt, 
26 polgárt, 78 parasztot, az utóbbi kettő 91 örökösét és 710 
zseliért írtak össze. Határa átlagos mennyiségű termést adott. 
Földjein főleg rozst termeltek. Lakosainak egy része letelepülé
sétől fogva szenet égetett. A zsellérek nyaranta eljártak részara
tó és cséplőmunkára. Kézművesei közül a takácsok nevezetesele 
Termékeiket Veszprém, Győr és Székesfehérvár piacán érté
kesítették. Az 1836-os helységnévtár magyar-szloválc faluként 
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________ ..... _______ _..,__..., _____ eJ 

említi. Betelepült lakosai római katolikus és evangélikus vallású 
szlovákok. A prédikációkat magyar és szlovák nyelven tartották. 
1848-ban Turcsányi Gyula szabadcsapatot szervezett a faluban 
a császáriak ellen. Az 1800-as évek második felében a község 
katolikus egyháza az ágostonrendi szerzetesek kezébe került ők 

' szerezték meg a környező birtokok egy részét is. 
A település és annak lakóinak száma a II. világháborúig nem 

sokat változott. Ekkor azonban a háború pusztítása, a fosztogatá
sok még sokáig hátráltatták a község fejlődését. 

A II. világháború harcai a településen 1945. március 21-én 
értek véget. 1950-ben Veszprém megyétől Komárom megyéhez 
csatolták 
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SUR 

2119-es Gyógyszertár 

Súron 1931-ban létesült patika, a Kossuth Lajos utcában, 
Hullan Pál házában, mint bérleményben. Az első alapító, tulaj
donos Szuper Imre gyógyszerész volt. Később megvette az 5 
km-re lévő Csetény község működő "Hygiea" gyógyszertárat is 
és felváltva tartott nyitva, az igen kis forgalom miatt. 

1942-ben Pálfi gyógyszerész a Kossuth Lajos utca 5 szám 
alá telepítette át a patikát. Ma (1966) is itt működik. Lakás is 
volt a tulajdonos részére kialalútva, kinek lánya szintén gyógy
szerész volt. A patika 1945 tavaszáig üzemelt. 

A háborús események után teljesen kifosztották, mind a 
berendezést, mind a felszerelést széthordták. 194 7 -ig nem is 
működött. 

1947-ben özv. Vámos Imréné nagy energiávallátott neki 
a patika újjászervezésének Összeszedte a fellelhető tárgyakat, 
kiegészítette, gyógyszerkészletet szerzett be és újból üzembe 
helyezte azt. 1950-ig volt a tulajdonosa. 

Mint hatósági vezetőt Rlethmüller Dénest nevezték ki. 
Ferenczy Árpád és Király Imre volt a patika főnöke !951 őszéig. 

1951-től Szilágyi Imre vette át a vezetést, 1953 tavaszáig, 
majd ismét Rlethmüller Dénes lett a vezető 1957. június l-ig. 

1957 júliusától Bodó József és őt Doktay Jánosné követte. 
Az ő vezetése idején renoválták a patileát és a lakást is. Régen 
a bank céljait szolgáló részt is az épülethez csatolták, így egy 
három szoba összkomfortos lakást is kialakítottak szaigálati 
célokra. 

Ma (1966) már teljesen átalalútották, modernizálták a be
rendezést, edényzetét beégetett szignatúrákkallátták el. 
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Szőny helység kialakulása 

Közvetlenül a Duna mellett, a gesztesi járásban találha
tó, főként sík területű. Hozzátartoznak Almásfüzitő Béla-

' Hathalom, Nagyharkály; Pörjés és Újszállás puszták 
Szőny ősi település, még a kelták, majd rómaiak lakták. Az 

ókori keletből leülföldi múzeumokba is került, ezáltallett Euró
pa sze rt e híres. 

Történetíróinak többsége a rómaiak híres Brigetio nevű 
városával azonosítja a szőnyi római telepet. Állítólag itt halt meg 
Kr.u 375-ben Valentinianus római császár. 

Oleleveleinkben 1249-ben találkozunk először a falu nevé
vel Sceun alakban, amikor az esztergomi érsek birtok~, s aid ezt 
elcseréli IV Bélával egy másik faluért. 

1422-ben Oppidium Zewn, vámjával és révjével együtt a 
komáromi várhoz tartozott. 

A mohácsi csata után, 1670 körül ifj. gróf Zichy István 
birtokába került, s a következő békésebb években fejlődésnek 
indult. 

Az első anyakönyvi bejegyzések szerint 1705-ben alakult 
meg és a dunántúli egyházkerületekhez tartozik. A templom 
1780-ban épült. 

Szabadságharcunk alatt sokat szenvedett a község lakossá
ga, mert határában több ldsebb-nagyobb ütközet folyt. 

1876-ban a Duna áradása miatt szenvedett károkat. A 
község az ácsi cukorgyár körzetébe tartozik, így sok cukorrépát 
termelnek, hiszen könnyű értékesíteni. 

Számottevő még állattenyésztése, gyümölcstermesztése és 
híres a méhészete. 

Az l. világháborút Szőny 7 50 lakosa küzdötte végig, akik 
közül 160 hősi halált halt. 

A község lélekszáma 4003, ebből 2028 férfi és 1975 nő. 
Lakossága színmagyar. Az ellátás szolgálatában szatócsüzletek, 
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"Hangya", rövidárus, tüzelőanyag-kereskedés és kocsma találha-

tó a helységben. .. 
Egy katolikus és két református iskolája van. Kororvosa, 

két okleveles szülésznője és 1927 óta patikája is van helyben. 
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2!20-as Gyógyszertár 

!927 -ben kapott patikát, addig a 6000 lelket számláló köz
ség Komáromban szerezte be szükségleteit. 

Süttő Béla a Kossuth Lajos utcában "Madonna" néven nyi
totta meg a gyógyszertárat. 

1932-ben megvásároha Péntek nevű gazdálkodótól a 
Széchenyi utca 81 számú lakást. Ehhez építette a mai (!960) 
formájában is működő gyógyszertárat. A házban officinát (kiadó 
helyiséget), laboratóriumot, pincét, ügyeletes szobát és szolgá
lati lakást alakított ki. 

1936-ban Szeberényi gyógyszerész vette meg a patikát, 
majd 1938 áprilisában Pataki Kornél tulajdonában volt egészen 
az államosításig. 

Őt átrendelték Komáromba, de egy hónap múlva az ácsi 
patika vezetését vette át 1957-ig. Majd 1957-ben visszakerült a 
szőnyi gyógyszertárba. 

Sajnos 1960. február 9-én meghalt és ekkor Bodó József 
lett a felelős vezető. Beosztottjai Varga Lajosné gyógyszerész, 
Dávid Jánosné és Szederkényi Ágnes technikák, valamint Tárolz 
Ferenczné takarítónő. 

(Később nyugdíjazásáig Póczy Lajosné sz. Vantara Judit 
vezetésével működött a patika.) 
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l Tarján helység kialakulása 

Nagyközség a tatai járásban, dombos, erdős vidék. Igen régi 
település, már a rómaiak idején is népes kolónia, amit az itt talált 
római korból származó alapfalak, téglák, pénzek bizonyítanak. 

Az első okleveles említés, mely szerint Tarján a pannonhal
mi főapátság birtokaival határos, 1240-ből származik. Mint fiók
egyház a zsámbéki plébániához tartozott. 1426-ban a tatai vár 
tartozékai között van említve. E században a község (és 1850-60 
között szintén) Esztergom megyéhez tartozott. 

A törökök alatt pusztulásra ítélt települést 1640 körül újra 
benépesítették, református vallású magyarokkal. 

1727 -ben a tatai uradalommal gróf Eszterházy tulajdonába 
jutott, aki a 30-as évek táján 40 német családot telepített ide 
SchwarzwaldbóL 

l 778-ban állították fel a plébániát és már 1783-ra felépült 
a templomuk is. A hívők száma !850 volt. 

Termékenyföldű szép határa van. Erdeiben sok a vad, őz, 
szarvas, vaddisznó. Főleg jó legelői révén szarvasmarha tenyész
téssei foglalkoztak. Szőlőiben igen jó bor termett. Működött 
még hamuzsírfőző és pálinkaégető ház. 

A háborúban 84-es elestek és l 7 fő rokkantan tért haza. 
1931-ban lélekszáma 2065-re emelkedett, akik főként katoli
kusok voltak. 

Népkönyvtára, iskolája (katolikus és református) is van. 
Tarjáni Hitelszövetkezet, tarjáni Új erdő Birtokosság, Tarjáni Tel
kes Jobbágyok és Zsellérek Erdőbirtokossága, Tarján községbeli 
volt Úrbéres Közbirtokosság, mind a község és környéke jobb 
ellátását szolgálta. 

1894-ben alapítottak gyógyszertárat "Szentlélekhez" né
ven. A községben két orvos lakik és egy szülésznő. 
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' TARJAN 

2!21-es Gyógyszertár 

1894-ben Major Elek nyitott patikát Tarjánban. Addig a 
lakosság Tatára járt gyógyszerért. 

A gyógyszertár neve "Szentlélek" volt. Helyileg a Vadász 
utca 426 szám alatt működött. Major Elek 53 évig dolgozott 
egy helyen. 

1948-ban Wilberding István vette tőle bérbe a patikát és 
áthelyezte a Vadász utca 441 szám alá. Itt működik jelenleg 
(!960) is. 

Régebben a tarjáni körorvosnak is volt kézi gyógyszertára, 
amit a tatai patika látott el gyógyszerrel. 

Mivel igen kicsi forgalmú volt a patika, Major Elek 
szikvízgyárat alapított Tarjánban. Munkatársai sosem vol
tak, egyedül látta el feladatait. Szenvedélyes vadász volt és a 
Tűzoltóparancsnokságot is ő vezette a községben. 

Wilberding István után, Marx Angéla lett a vezető, aki 
tarjáni születésű. 
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Tokod helység kialakulása 

Nagyközség, hozzátartozik Ebszönybánya, Ótokodbánya, 
Sashegybánya, Szentimretelep, Tokodi Üveggyár. 

Ósidők óta lakott terület, ezt bizonyítják a felszínre hozott 
kelta-, római-, gall-, germán- és szláv leletek, amelyek használati 
tárgyak és harci eszközök. A rómaiak idejében a község területe 
virágzó gyarmat volt. A Duna által határolt részt védő őrállomás
oldcal erősítették meg. Egy ilyen őráilomás állott a kerekkápolna 
nevű dűlőben, amit az akkori korból maradt térképeidcel ellátott 
okmányok Castra Lusiana néven jelöl. 

A rómaiak után a községet és környékét különböző népek 
lakták pl. avarok, azalok. Ezt igazolja a szomszédos Sárisáporr 
talált sírkő felirata is. 

Az Árpád-kori ldrályok alatt a község Tokod várbirtoka volt 
és Esztergomhoz tartozott. A tatárjárás idején teljesen megsem
misült. Az elmenekült lakosság visszajött és a mai Faluhelyen 
telepedett le. 

Az Anjouk és a Hunyadiak uralkodása alatt a község a Szent 
Jánosról elnevezett lovagrend birtoka lett és nagy fejlődésnek 
indult, s a Hegyesleó lábánál, a mai helyén kezdett épülni. Majd 
törökök és német zsoldosok dúlták fel. 

1686. szeptember 2-án Budavár visszavétele napján, a 
Dunántúlon portyázó török martalócole annyira feldúlták a köz
séget, hogy helyén csak romhalmaz maradt. Ekkor pusztult el a 
templom is, melyet Pázmány Péter építetett. 

Az egyház kebelében több egyesület működött. Lakossága 
4946 magyar, 14 német, 80 tót és 5 egyéb anyanyelvű ember. 
Legelője több fajta állat tartását tette lehetővé (ló, szarvasmar
ha, sertés, kecske J. 

Posta, távíró, telefonállomás van a községben. Valamint 
elemi iskola, iparostanonciskola, két óvoda. 
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Egy körorvosa, egy magánorvos, négy szülésznő, gyógyszer
tár és a Stefánia Szövetség áll a lakosság rendelkezésére köz
egészségügyi ellátásban. Kórház Esztergomban van. Artézi kútja 
nincs, ivóvize általában rossz. 

1812-ben megkezdődött a bányászat ez rohamos fejlődést 
hozott magával. Két kőszénbánya és az üveggyár nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy a község lakosságának száma emelkedett. 

Sajnos az l. világháború 42 áldozatot követelt. 
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TOKOD 

2127-es Gyógyszertár 

A tokodiak számára az orvosságok beszerzése az l 712 -es 
évben a "Fekete Sas" gyógyszertárban volt lehetséges. Később 
már a "Szent István" nevű patika is működött Esztergomban. 

1861-ben pedig a "Megváltó" gyógyszertár is elérhető volt. 
1868-ban az Ó-tokodi, a Munkástárspénztár tulajdonában lévő 
kórház házipatikája is. Ez azonban zártkörű volt, csak a bányá
szokat látta el gyógyszerrel. 

1812-ben találtak először szenet Komárom-Esztergom me
gyében, a bajnai Metternich uradalomban. A század közepe tá
ján már nagy területen indult meg a szénbányászat. E környéken 
Bajna volt az első, amely pa tikához jutott. , 

1884-ben ",steni Gondviselés" néven a bajnai gyógyszertar 
nyitott fiók patileát Tokod-Erzsébet aknán, a mai (l 960) Lukács 

Máté Kultúrotthonban. 
A gyógyszertár 1894-ben nyílt meg, tulajdonosa Havadi 

Dózsa Árpád volt, aki egyben a falu bírája és nagy községfejlesz

tő hírében állt. 
Az 1900-as években Dorogra helyezték a patileát és l 911-

ben önálló "Szent Margit" néven futó gyógyszertár lett, a mai 

(l 960) 2/7 -es őse. , , . , .. 
1911-ben Huszár Stefánia kapott engedelyt Sansap leoz-

ségben a "Bánya" néven futó patika nyitásához. , 
1922-ben Kneitner Kálmán vette meg és 1926-ban a MAK 

Rt. hívta meg, a sárisápi patileát Tokod-Altáróra. Át is költöztek 
és a mai Mező Imre utcában nyertek elhelyezést. 

1935-ben HalmIván vette meg a gyógyszertárat és áthe
lyezte a Budapest- Bécs főutvonalra (1936-ban), majd l 940-
ben a mai (1960) végleges gyógyszertári épületbe a József Attila 

utca 35 szám alá. 
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A patika berendezését a híres budapesti Valnicsek-cég ké
szítette. 

1950-ben államosították és a 2/27 -es számot kapta. Első 
felelős vezetője Halm Iván 1950. július 28 - augusztus 20-ig. 
Őt váltotta H uber Ferencz 1950. augusztus 20 - 1951-ig, majd 
Botos Aladár 1951. április - augusztus 31-ig, ezután Bárány 
Szilárd 1951. szeptember l - 1954-ig, valamint Szarvasházi 
Ferencz 1954- 57-ig, majd újra Halm Iván, aid nyugdíjazásáig 
sikeresen vezette a patikát. Sok szakmájukat szerető, kísérlete
ző kedvű gyógyszerész útját egyengette és segítette tudományos 
munkájukban. 

A patika körzete Tokod, Tokod-Altáró, Tokod-Szent
imretelep, Tokod-Üveggyár, Tokod-Erzsébetakna, Ó-To
kod és Ágnesakna, T át és Magyorósbánya községek. Két 
kézigyógyszertárat is működtetett. 

Az itt dolgozó gyógyszerészek: 
Neubauer Jenő, Juhász Dezső, Goldstein Miklós, Bálint 

Géza, Jambrik Lívia, Solti János, Lugosi Márta, Lugossy Joli, 
Hébe! Dezső (akielőszörtechrúka volt), Lengyel József, Muszka 
Emma, Ferenczi Károly, Konetsny Márti, Lóhner Judit, Botos 
Attila, Károlyi János, Reményi Mária, Dömötör Zsuzsa, Mizsér 
Hedvig, Opalényi Endre és Opalényi Endréné, dr. Révay Gábor 
1965-66, dr. Marx Bálint, dr.HalmIván !979. január 31-ig. 

Technikák: 

Halm Ivánné, Kain Gáborné, Remete Erzsébet, Heydrich 
Károlyné, Hübner Hajnal 

Takarítónőie 

Forgó Béláné, Hudzsa Borbála, Farsang Leonóra, Papp Ju
lianna. 

"A tokodaltárói gyógyszertárat BerberichJakab dorogi lakos 
vásároita a 30- as években unokájának, Stein Katalinnak. A pati
ka a bányatelepen egy bányászlakásban létesült. Később sikerült 
venni egy tellcet a hányától az országút (Bécsi út) mellett, ahol 
házat építettek és abban lett elhelyezve a patika. Stein Katalin 
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férjhez ment Halm Iván gyógyszerészhez, aki vezette a patikát. 
A háború alatt, 1944-ben Halm lvánt behívták katonának, majd 
amerikai hadifogságba került. A patika nem működött 1945 
szeptember 9-ig, akkor Vida Karola gyógyszerésznő vezette no
vember 25-ig. Az év végénHalmIván hazakerült és megnyitotta 
ismét a patikát. 194 7 májusában levélben megkeresett engem, 
hogy tudnék-e néhány hétre elmenni hozzá kisegíteni a patiká
ba, hogy szabadságra mehessen. Én akkor friss diplomásként 
otthon dolgoztam apám, Lugosi Béla mellett az ercsii gyógy
szertárban. Mikor a levelet megkaptam, úgy döntöttünk, hogy 
a kérésnek eleget teszek, jó lesz nekem egy idegen patikában 
is gyakorlatot szereznem. 1947 júniusában mentem oda, majd 
a néhány hét kisegítés után még többször voltam ott hosszabb 
időre, egészen 1949 áprilisáig. Ezután nővérem, Dömötör Pálné 
Lugosi Jolán járt néhányszor oda helyettesíteni. Kellemes emlé
keim vannak az ott töltött időről. Iván nem utazott el mindig, 
így sokszor együtt dolgoztunk a patikában, ahol rengeteg mun
ka volt. Felesége is besegített, aki asszisztens volt. V égezte az 
adminisztrációt és a technikai munkát. Iván igen szellemes és 
nagy műveltségű ember volt. Szakmailag is elsőrendű. A későbbi 
években le is doktorált gyógynövényismereti témában." 

84 

Maros Gyuláné, szül.: Lugosi Márta 
levele Joó Csabáné Zsuzsikához 

Komárom megye 
első gyógyszerészeinek rövid életrajza 

Bárány Szilárd okleveles gyógyszerész 

Szarvasan született 1905-ben, olelevelét 1927-ben nyerte 
el. Püsp~ldadányban, Szarvasan volt gyakornok, majd 1935-ben 
Pthsmaroton telepedett le. Községi képviseleti testület tagja 
Neje Józsa Etelka. . 

Dobay Pál okleveles gyógyszerész 

1904-ben Jaworowon született. Középiskoláit Szarvasan 
egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Diplomát 1927-be~ 
kapott. Szarvason, mint okleveles gyógyszerészsegéd kezdte 
megmunkáját. Később Szolnokon, Komáromban, Domgon mű
kodott, majd 1935-ben Csalnalcon patileát alapított. 

. 1929-30-ig katona, ernlélelapos zászlós. Községi képviselő. 
Neje Wtlsch Anna okleveles tanítónő, gyermeke Anna. 

Galambos Kálmán okleveles gyógyszerész 

~olton Született 1888-ban. Olelevelét 1910-ben nyerte 
el. Begaszentgyörgyön, Budapesten, Szalkszentmártonban volt 
gyakornok. 1926-ban vette meg a Szentle'lekhe " ~ ' " z nevu gyogy-
sz~rtárat. Neje Farkas Etelka, gyermekei Kálmán, aki szintén 
!n'~gyszerész lett és Magda. Atyja néhai Galambos Adolf 35 
evtg volt Salt főjegyzője, 1915-ben halt meg. 

Cárdos Zsigmond okleveles gyógyszerész 

Budapesten született 1900-ban. Az egyetemet Budapes
ten végezte és 1926-ban kapott oldevelet. 1919-28-ig Bu
dapesten, 1928-32-ig Egerben működött. 1932-ben átvette 
Nagyigmándon a már 50 éve működő Őrangyal" ' 
" ,. " . " gyogyszer-

t~rat: A~haboru alatt, mmt önkéntes tizedes szolgált. Községi 
kepvtselo, a Magyar Gyógyszerész Egylet és az úrikaszinó tagja. 
Neje Fnedmann Márta, gyermeke Gábor. 

85 



HalmIván okleveles gyógyszerész 
Zsombolyán 1911-ben született. Középiskoláit Kalocsán és 

Esztergomban, a főiskolát Budapesten végezte. Olelevelet !933-
ban szerzett. Működését, mint gyakornok Tokodon kezdte. A 
tokodi gyógyszertárat megvásároita és önállóan vezeti. Neje 
Stein Katalin, házasságukat a Pápa megáldotta. 

Huber Ferenc okleveles gyógyszerész 
1901-ben Tatabányán született. Középiskoláit Tatán, az 

egyetemet Budapesten végezte. Diplomát 1926-ban nyert. 
Mint gyógyszerész Pécelen kezdte meg működését, majd Turán, 
Marcalin, Gyulán és !931 óta Nyergesújfalun gyakorolt. !932-
ben vette meg a "Szent Lajoshoz" elnevezésű gyógyszertárat. 
Neje Putkovszky Mária. 

Dr. IvánÁrpád okleveles gyógyszerész 
Kassán született 1875-ben. Középiskoláit Kisbérerr és Sop

ronban végezte. Egyetemre Budapesten járt. Működését Loson
con kezdte, majd 1923-ban átvette édesanyja "Szent Imre" nevű 
patikáját Kisbéren. Tagja volt a községi képviselőtestületnek, d~
lárdának és elnöke volt a helyi tűzoltó szervezetnek. Neje I()ecar 
Irén, gyermekei Rózsi, aki Szerdahelyi László gyógyszerész neje. 
Fia Zoltán oleleveles mezőgazdász, Valéria lánya Komároroy Fe
renc banktisztviselő neje. Margit lánya gyógyszerész gyakornok, 
Árpád fia gimnazista. (1938) 

Kerscbaummayer Károly okleveles gyógyszerész 
Magyaróváron született 1865-ben. Középiskoláit Nagy

szombaton végezte, diplomát Bécsben kapott 1889-ben. Műkö
dését is itt kezdte meg, majd 1892-ben letelepedett Esztergom
ban és ettől kezdve, mint gyógyszertár tulajdonos működött. 
Vármegye bizottsági és képviselőtestületi tag volt. Az Országos 
Gyógyszerész Egyesület Budapest vidéki kerületének elnöke. 
Neje Hulényi Etei, gyermekei Ödön, aki szintén gyógyszerész, 
Péter, ald bányatisztviselő és lánya Erzsébet. 
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Királyi Miklós okleveles gyógyszerész 
Ógyallán született 1886-ban. Iskoláit Érsekújváron végez

te. Olelevelét Budapesten 1910-ben nyerte el. Ógyallán kezdte 
működését atyja Király Miklós patikájában, majd Győrben és 
Budapesten lett gyakornok. 1924-ben lett önálló Komáromban. 
A háború alatt a 18-as helyőrségi kórházban teljesített szolgála
tot. 

Tagja a Vármegyei törvényhatóságnak, városi képviselő, a 
gesztesi járás tűzrendészeti felügyelője és hadászati tudósítója. 
A Stefánia Szövetség elnöke és tagjaszámos hazafias és társadal
mi egyesületnek. Neje Tóth Etelka, gyermekei Piroska és Éva. 

Kőszirti Koretkó Géza okleveles gyógyszerész 
1852-ben született Ungváron. Budapesten v~gezte az 

egyetemet. Több patikában volt gyakornok, önálló először 
Ócsán lett. 1900-ban Bajnán telepedett le, ahol haláláig vezette 
patikáját. Özvegye Kisuszkai Cserépy Ilona régi nemesi család 
leszármazottja, lánya Irén, Sipos Gergelyné. 

Major Elek okleveles gyógyszerész 
1872-ben Esztergomban született. Középiskoláit Tatán és 

Győrben, az egyetemet Budapesten végezte. Mint gyógyszerész 
Tata, Komárom, Győrszentmárton, Pozsony és Somorján hely
ségekben gyakorolt. Majd 1894-ben Tarjánban megalapította 
gyógyszertárát. Tűzoltóparancsnok, óvodai bizottság elnöke és 
képviselő, a NEP helyi elnöke. Az Actio Catholica római leatoli
leus egyház volt világi elnöke. Megye bizottsági tag. Neje Fischi 
Ilona, gyermekei Imre, Tibor és Béla. 
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Moesz Miksa okleveles gyógyszerész 
1892-ben Sajókirály (Gömör m.) községben született. 

Középiskoláit Pozsonyban, egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte. Oklevelét 1923-ban nyerte el. Működését, mint 
gyakornok Nyíregyházán, 1923-ban, mint segéd gyógyszerész 
kezdte. Komáromba, Lévára és Miskolcra került, ahol 1930-ig 

tevékenykedik. 
1930-tól a bokodi "Angyal" gyógyszertár tulajdonosa. A 

világháborúban az orosz fronton harcolt, ahol fogságba esett. 
Községi képviselő. Neje Lenhardt Karola. 

Perl József okleveles gyógyszerész 
1885-ben született Dorogon. Tanulmányait Esztergomban 

és Budapesten végezte. Oklevelét 1911-ben nyerte el. Mint 
gyógyszerész Pozsonyban kezdte működését, majd Pankotán és 
Sarkadon tevékenykedett. A Balleán háború alatt török hadikór
házban Konstantinápolyban dolgozott. 

1913-ban került Dorogra, előtte, mint segéd, majd 1914-
től a "Szent Margit" patika tulajdonosa. Bizottsági és képviselő
testületi tag. Neje Salzinger Anna, gyermekei Edit és Magda. 

Schmidthauer Lajos okleveles gyógyszerész 
1853-ban Komáromban született. Középiskoláit is itt vé

gezte. Oklevelét Budapesten 1873-ban nyerte el. Működését 
édesanyja gyógyszertárban kezdte. 

Amikor Schmidtbauer Antal gyógyszerész, vegyész és bota
nikus a keserűvízforrásokat felfedezte, azoknak tulajdonosa lett 
és keserűvíz terjesztéssel foglalkozott. Édesanyja Krakovitzer 
Anna, akinek édesatyja néhai K. Ferenc polgármester és gyógy
szerész. 

Schwartz Manó okleveles gyógyszerész 
1892-ben Hosszúasszón született. Középiskoláit Gyulafe

hérváron végezte a római leatolileus főgimnáziumban. Egyetemre 
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Budapestenjárt és 1914-ben nyert oklevelet. Működését 1908-
ban kezdte, mint gyakornok. 1915-ben Jászárokszálláson lett 
önálló, 1928-ban Budapesten és 1934-től Esztergomban, ahol 
megvette a "Fekete Sas" patikát. Neje Halász Sári, gyermekei 
Lívia és György. 

Szalamin Miklós okleveles gyógyszerész 
1891-ben született Alsókubinon. Tanulmányait Veszprém

ben, Budapesten végezte. Gyógyszerész olelevelét 1920-ban 
szerezte. Működését, mint gyógyszerészsegéd Besztercebányán 
kezdte, majd a világháború alatt különböző helyőrségi kórhá
zakban és a 85. hegyi egészségügyi dandárnál az olasz fronto n 
egészségügyi szalgálatot végzett, mint gyógyszerész hadnagy. 

A háború után, mint gyógyszerész lpolyságon éii Beszter
cebányán működött. 1922-ben került Esztergomba, ahol előbb 
drogériát nyitott és 1929-ig vezette. 

. 1929-ben patikajogot nyert és megalapította a "Sas" pati
kat. Neje Dwsy Ilona, gyermeke Róbert. 

Szeberényi Antal okleveles gyógyszerész 
Békéscsabán 1902 -ben született. Középiskoláit szülőváros

ában, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Oklevelet 
1926-ban kapott. Mint gyógyszerészsegéd és bérlő Békéscsabán 
és Debrecenben tevékenykedett. 

.. .1936-ban vette meg a "Megváltó" gyógyszertárat Szőny 
kozsegben, amelyet még 1927-ben Sütő Béla alapított. 1936-tól 
a patileát személyesen vezeti. Édesatyja Szeberényi Lajos evan
gélikus esper;s történ;tíró, aki Békéscsaba monográfiájának 
egyik munkatarsa volt. Edesanyja Fürst Paula, neje Bhöm Ilma. 

Szerdahelyi László okleveles gyógyszerész 
1902 -ben Debrecenben született. Középiskoláit Szatmár

németiben, egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Gyakor
lati éveit megszállt területen és Pécsett végezte. 
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1931 óta a "Szent Imre" gyógyszertár vezetője Kisbéren. 
Megbízásból a községi képviselő és a Stefánia Szövetség ,szám
vizsgálója. Neje Iván Kornélia, akinek apja néhai dr. Iván Arpád, 
a gyógyszertár tulajdonosa volt. Gyermeke Ferenc. 

Takács István okleveles gyógyszerész 
1867-ben Talnában született. Tanulmányait Veszprémben 

és Budapesten végezte. Mint önálló gyógyszerész Hajdú megyé
ben kezdte, majd Cinleotán és Esztergomban tevékenykedett 
1924-35-ig. Itt a "Fekete Sas" tulajdonosa volt. 

1935 óta Rácl<evén a "Megváltó" patika tulajdonosa. A 
városi képviselőtestület és a megyebizottság tagja. Neje Ba~elli 
Hermina, gyermekei Jenő okleveles gyógyszerész volt, ak~ az 
olasz fronton 1918-ban hősi halált halt. Ernő okleveles gyogy
szerész Budapesten, lánya Hermina. 
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Életrajzok 

ifJ. BánÁrpád 

1931-ben született Budapesten, szülei harmadik gyerme
keként. Hét éves korában szülei válása miatt édesanyjához és 
nevelő anyjához került. 

Magyaróváron a piarista gimnáziumban tanult. Mint negye
dikes diák apja patikájában dolgozik, mert a tanítás félbeszakad 
a háború miatt. Az S-6. osztályt magántanulóként végezte. 

Martonházáról Rajkára költöznek. Az 194 7 -48-as tanévre 
újra felhőtlen diákévek következtek. Az első év a piarista atyák
nál, majd a már államosított iskolában. 

Érettségi után felvételt nyert a budapesti Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerész Karára. 

!950 januárjában a félévi vizsgák letétele után szűrővizsgá
laton esett át, ahol kiderült, hogy Hoc-s. Fertőzöttsége miatt 5 
éves kihagyásra kényszerült a hosszadalmas gyógyítás miatt. 

Csipke Zoltán tanszékvezető professzor támogatása révén 
beiratkozott az 1956. februárban kezdődő félévre. Tanulmányai 
IV évében gyakorlatra az Erzsébet körúti Hunnia Patikába járt. 

1959-ben megházasodott. Az államvizsgát megelőző gya
korlatot a Komárom megyei Gyógyszertár Központ esztergomi 
Jerkovitz-féle patikában töltötte. 

Jerkovitz Gyulában melegszívű, igaz embert ismerhetett 
meg, akinek kissé nyers modora megtévesztő látszat volt. Ő a 
patikusságot nem foglalkozásnak, hanem hivatásnak tekintette, 
akitől nemcsak szakmailag tanulhatott sokat, hanem azt is meg
tanulhatta mit jelent a gyógyszerészi etika. Patikájában családias 
légkör uralkodott, amire jellemző volt, hogy feleségén kívül (aki 
szintén gyógyszerész volt), apósa Czeglédi István is tagja volt a 
munkahelyi csapatnak. 
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1960 januárjában, mint friss diplomás a Komárom megyei 
Gyógyszertári Központ vezetőjétől leltárbrigád vezetői beosz
tást kapott. A másfél év alatt szinte valamennyi Komárom me
gyei kollégával is személyes ismeretséget kötött. 

Ezután Esztergomban telepedett le családjával, ahol az Esz
tergom-Kertvárosi patika vezetését vette át Hír Györgynétől, 
aki nyugdíjba vonult. 

J ól beilleszkedve a helyi környezetbe, kis idő múltán fel
kérték a helyi Népfront Bizottság elnöki tisztére. 

Az 1960-as években, széles körben elterjedt a vegyszeres 
növényvédelem. Ekkor szervezték meg a toxikológusi gyógysze
részi hálózatot. Ezt a szakképesítést rnegszerezve éveidg dolgo
zott rnéregellenőri minőségben is. 

Mellette elvégezte a pharmakológus gyógyszerészi rninősí-
tót. 

Három évvel nyugdíjba vonulása előtt Budapestre költözött 
és itt, mint beosztott gyógyszerész dolgozott nyugdíjazásáig. 

Nyugdíjba vonulása óta tevékenyen részt vesz a gyógyszeré
szet történetének ápolásában és az ország társadalmi életében. 

Árpádtól 20 oldalas értékes korrajzet kaptam, amiből a II. 
világháború előtti és alatti események emberközeli történetét 
írta le. 

BánÁrpád 

1896-ban született. Földeáleon lett gyakornok, de ekkor 
kitört a világháború és önkéntesként az olasz frontra vonult. 

Majd megkezdte egyetemi tanulmányait, de tagja maradt 
az újjászervezett hadseregnek. 

Dolgozott beosztottként Andriska Viktor pestlőrinci patic 
kájában és Múzsa Gyula Egyetern téri gyógyszertárában is. 

1931-ben elnyerte a patika alapítás jogát Buda pesten, a X. 
kerületben, a Hungária körúton. Rimay Bélával társulva, fele
fele arányban megkezdte a patika a működését. 
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Ez nem sokáig tartott, mert eladta részét és a vételárból 
megvette Erdélyi Dezsőtől a Balatonzamárdiban lévő ún. "Ma
gyar Korona" gyógyszertárat. 

Később tovább költözve az erdélyi Háromszék megyei 
Barátra, itt vett patileát Senchea Oktávián nevű gyógyszerész
től. 

1943 őszétől viszont már a Moson megyei Rajleán lakott, 
ahol 1944 januárjában Nán Károllyal elcserélte a baróti patileát 
az "lsten Szeme" névre keresztelt rajkaira. (Ezt a patil<át 1827-
ben alapítottálc) 

194 7 tavaszán megkezdődtek a kitelepítések, így a rajkai 
patikát bérbe vette a Mosonrnagyaróvárról Rajkára menekült 
gyógyszerész dr. Grimm Károly. 

Bán Árpádet Rajkán másfél év börtönre ítéltél~, mivel a 
helyi nemzeti szecialista párt szervezetének elnöke volt. 

Ez idő alatt a patika vezetését hatósági kezelőre bízták, aki 
a lakás egyik felében lakott. Később visszakapta patikáját és az 
1950-es államosítás után a poroszlói (Heves megye) gyógyszer
tár hatósági vezetője lett Runyainénál. 

Megalakult a Heves megyei Gyógyszertári Központ és kö
zölték vele, hogy azonnal áthelyezik a sarudi patikába. Itt nyolc 
évig dolgozott. 

1946-tól kezdve folyamatosan verseket írt 1956-ig. 1958. 
szeptember 21-én halt meg. 

Verseit kötetbe rendezve Árpád fia jelentette meg, apja 
emlékének adózva. 
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Benyhe Kálmán 
Benyhe Kálmánné Ragó Valéria 

1937. július 23-án születtem Budapesten a Margit kórház
ban. Édesapám Benyhe Kálmán az 1920-as évek elején került 
a fővárosba Hódmezővásárhelyről és az Angol-Magyar Bankban 
sikerült elhelyezkednie. Itt dolgozott a Bank háború utáni meg
szüntetéséig, a 40-es évektől, mint az egyik cégvezető. 

Édesanyám Dohos Julianna diakonissza volt Kispesten. 
Apámmal 1936-ban kötöttek házasságot. Itt épült fel családi 
házunk is 1940-ben. Húgom Ágnes 1939-ben, öcsém László 

1941-ben született. 
Az elemi iskolát Kispesten végeztem, majd 1947-ben a 

Budapesti Református Gimnáziuruha iratkoztam be. Az egyházi 
iskolák államosítása, majd megszüntetésc miatt 8. osztályosként 
végeztünk és különböző gimnáziumokba kerültünk osztálytár
saimmaL Néhányan a Mester utcai Fáy András Gimnáziumban 
folytattuk tanulmányainkaL Én 1953-ban átjelentkeztem (kü
lönbözeti vizsgával) az Élelmiszeripari Technikumba, ahol !956-
ban kitűnő eredménnyel érettségiztem. A nyári szünidőkben 
mindig legalább egy hónapot dolgoztam, mert Apám könyvelői 
fizetése kevés volt a család fenntartásához, másrészt kötelező 
szakmai gyakorlaton is részt kellett vennünk valamelyik kon
zervgyárban vagy húsüzemben. 

1956 júliusában a budapesti Gyümölcs- és Főzelékkon
zervgyárban kezdtem dolgozni és innen jelentkeztem 1957-ben 
a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karára, 
ahová felvételt nyertem. 

Az Egyetemen igyekeztem jó eredményt elérni, a Gyógy
szerészi Szerves Kémiai Intézetben demonstrátor is voltam. 
1962 februárjában államvizsgáztam jeles eredménnyel. 1961 
júliusában pályázattal kerültem a 2/9-es esztergomi gyógyszer
tárba, ahol Rochlitz Elemér volt a gyógyszertár vezetője. 
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Szerettem a gyógyszertári munkát, persze leginkább vény
készítési és laborálási feladatokat kaptam. Az államvizsga után 
ellenben szinte azonnal órákon át expediálnom kellett és 2-3 
hónap múlva már ügyeltem is. 

Feleségemmel - Ragó Valériával, aki évfolyamtársam volt 
- 1962 márciusában kötöttünk házasságot. Neki egy társbér
leti lakása volt Pesten, ezért a házasságkötés révén sikerült 
Hajdúhadház~ól Budapestre jönnie a Fővárosi Gyógyszertári 
Központhoz. En naponta utaztam vonattal Esztergomba. 

1963 márciusában dr. Clauder Ottó professzor úr a Gyógy
szerészi Szerves Kémiai Intézetbe hívott központi gyakornok
nak, majd tanársegédnek. Nagy megtiszteltetés volt számomra 

' jóllehet az egyetemi oktatói fizetés kevesebb volt, mirü ameny-
nyit a gyógyszertárban lehetett keresni. Az intézetben az oktatás 
mellett Vinca-alkaloidok izolálásával foglalkoztam. Anyagaimat 
a professzor úr szerkezetkutatásokhoz használta fel. 

Az oktatói nyári szabadság mintegy 48 nap volt és én 
szívesen vállaltam helyettesítést vidéki gyógyszertárakban, így 
pl. Kisbéren, Nagyhegyesen. A kedvező vidélei tapasztalatok, 
másrészt a lakásgondok is hozzájárultak ahhoz, hogy 1966 őszén 
feleségemmel megpályáztuk a lábatlani 2/31-es gyógyszertár 
páros állását és átmenetileg otthagytuk a fővárost. 

A gyógyszertárban Pataki Ignácot és feleségét váltottuk, 
akik Nyergesújfalura mentek három gyermekükkel. 

A lábatlani gyógyszertár nem volt korszerű - egy rövidáru 
üzletből alakították ki, az 1950-es években -, de mi örültünk a 
két nagyszabás lakásnak, melynek egyike a nagy kertre és a Du
nára nézett, a kert egyik oldalán kis patak csörgedezett. Kislá
nyunkat a kettő és féléves Ildikót szerencsére mindjárt felvették 
az óvodába, így mindketten dolgozhattunk 

A helyi ek segítőkészek voltak: a gáztűzhelyet Esztergomból 
hozta az egyik szomszéd, a gázpalackhoz a lábatlani származású 
megyei párttitkár protekciója kellett, de ezt is megkaptuk 
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A gyógyszertár a l O-es szám ú főútvonal mellett volt és 
közvetlen szomszédunkban működött az egyik, a piszkei orvosi 
rendelő, átellenben pedig Tulassay doktor lakott, aki a Cement
gyár üzemi orvosa volt. 

Nem volt véletlen tehát, hogy a rendelési idő után a pati
kában találkozott és szakmai beszélgetéseket folytatott Lábatlan 
három orvosa és gyógyszerészei. 

Lábatlanon több időnk volt szakmai kérdésekkel is foglal
kozni. Feleségemmel közösen írt terjedelmes közleményünk je
lent meg a "Gyógyszerészet" -ben, két alkalommal is adtunk be 
dolgozatot a MGYT Komárom megyei Szervezete pályázatára, 
melynek a Komárom megyei Orvos- napok Közleményeiben is 
megjelentek. Díjat nyertünk 1968-ban, a pécsi Rozsnyay-verse
nyen. 

A helyi lakosokkal jó, sok esetben baráti kapcsolatot alakí
tottunk ki, de a községi tanáccsal, a Cementgyár, Eternitgyár, 
Kőfaragók, Erdészet, Papírgyár stb. vezetőivel is élő kapcsola
tunk volt. A Cementgyár korábbi igazgatójával és a laborveze
tővel még most is jókat beszélgetünk, amikor találkozunk, mert 
mindketten a közelünkben, a második kerületben lalcnalc. 

A Gyógyszertári Központ vezetése, elsősorban Váczy Fe
renc főgyógyszerész támogatta a szakmai- tudományos munkát, 
így megélénkült a Gyógyszerészeti Társaság tevékenysége is. 

Halm Iván a tokodi gyógyszertár vezetője lett a megyei 
társaság elnöke, én pedig a titkára. 

A gyógyszertárvezetői értekezletek keretében tudományos
továbbképző előadásokat szerveztünk és kapcsolatot építettünk 
a MGYT Győr-Sopron megyei Szervezetével, dr. Nikolics Ká
rollyal és dr. Horváth Dénessel. A kollégálc tájékoztatására még 
megyei MGYT Hírlevelet is indítottunk. A Gyógyszertári Köz
pont 1969-ben megrendezte Esztergomban a Rozsnyay Mátyás 
emlékversenyt, melynek szervező titkára voltam. 

Teltek az évek és a gyógyszertár már szűkösnek bizonyult, 
a környék iparfejlesztése is erősödött (ekkor épült a Piszkei 
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Papírgyár) és a Központ új gyógyszertár építésébe kezdett, a 
l O-es úttól távolabb, a cementgyári lakótelep mellett, egy négy
száz négyszögöles telken. Ez közelebb volt Lábatlan-faluhoz 
de távolabb a Duna mellett fekvő Piszkétől és a főút átmenel 
forgalmát ól. 

Az új, korszerű gyógyszertárba az 1969. év karácsonya 
előtti néhány napon költöztünk át és az ünnep után már meg is 
nyitottuk a gyógyszertárat. Tágas, világos, officina, nagy labora
tórium és raktárak, kellemes irodahelység és központi fűtés volt 
a gyógyszertárban. 

A szaigálati lakás 3 szabás volt étkezőhelyiséggel, központi 
fűtéssel. A nagy kerttel a Gyógyszertár Központ nem foglalko
zott, gondozatlanul hagyták ránk. J ó kapcsolataink révén azon
ban nyár elején a Cementgyár kertészetc grátisz rendb~ tette. A 
süttói erdészele is besegítettek, ők ültették el a fenyőket és más 
dísznövényeket. 

Lelkesen és örömmel végeztük munkánkat a szép új 
gyógyszertárban, még gyógyszerész segítséget is kaptunk (az új 
lábatlani orvos feleségét), jóllehet ezt a forgalom egyáltalán nem 
indokolta. 

1970-ben beléptünk egy társasházi építkezésbe Budapes
ten a Il. kerület rózsadorubi részén. A házilagos építkezés jól ha
ladt, de egyre inkább igényelte személyes részvételünket, ezért 
felmondtuk munkaviszonyunkat és 1971 áprilisában eljöttünk 
Lábatlanról a Fővárosi Gyógyszertári Központhoz. 

1971 végén szakfelügyelői tanfolyamot végeztem el (dr. 
Váradi József főgyógyszerész úr javaslatára és támogatásával) és 
1972. február l-től szakfelügyelő gyógyszerész kinevezést kap
tam. Feleségem egy ügyeletes gyógyszertárban helyezkedett el, 
majd csoportyezető gyógyszerész lett az 1805-ös gyógyszertár
ban, később O budán, a Flóriántéri gyógyszertárban. 

1972. augusztus végén született második gyermekünk Haj
nalka, aki már a második kerületi új lakásunkból járt bölcsődé
be, óvodába és iskoláit is a kerületben végezte. 
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Szakfelügyelőként mintegy másfél évet dolgoztam, majd 
Rázsó igazgató és dr. Váradi fő gyógyszerész szakmai titkáraként 
szakelőadónak neveztek ki. Ebben a munkakörben sok esetben 
részese voltarn a vállalat irányításának, jelentős feladatokat bíz
tak rám főnökeim. 1980. január l-től munkaügyi osztályvezetői 
kinevezést kaptmn, s ez azért nem meglepő, mert az előző osz
tályvezető (dr. Tóth Zoltánné) is gyógyszerész volt. A munkakör 
betöltéséhez természetesen elvégeztem a felsőfokú munkaügyi 
tanfolyamot is. 

1980-ban feleségern is feljebb lépett, a 3-as metró építése 
miatt hosszú ideig bezárt, majd átépített 504-es Kígyó gyógy
szertár vezető helyettese lett a Felszabadulás téren (ma már 
Ferenci ek tere). 

A Fővárosi Gyógyszertári Központ a 80-as évek előtt, de 
főleg azt követően meglehetősen súlyos munkaerőhiánnyal 
küzdött, ezért folyamatosan számos problémát kellett megol
danunk. 

Többek között jelentős asszisztens beiskolázást hajtottunk 
végre. 

A munkaerő gazdálkodással kapcsolatban több előadást 
tartottam az MGYT országos konferenciáin és ezirányú tanul
mányutakon vettern részt az NDK-ban, Moszkvában, Szaraje
vóban. 

Az MGYT országos vezetőségének hosszú éveken át tagja 
voltam. Amikor az 1980-as évek végén hatályba lépett egye
sületi törvény lehetővé tette, az elsők között szorgalmaztam 
a Magyar Gyógyszerész Kamara megalakítását. Ezt Icitartó és 
áldozatos munkával 1989. július 15-én sikerült megvalósítani. 
A Kamara alakuló ülésén az elnökség tagjává választottak. Ké
sőbb 1993 májusában, amikor a Kamara Budapesti Szervezete 
megalakult elnöknek választottak, mely tisztséget 1994 őszéig, 
a Gyógyszerész Karnarárói szóló törvény megjelenését követő 
választásokig töltöttem be. Az országos vezetőség megválasztá
sakor a Felügyelő Bizottság tagjává választottak, később a Buda-
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pesti Szervezet Számvizsgáló Bizottságának voltam tagja több 
ciklusan át. 

A rendszerváltás után, a nevét Pharmafontanara változta
tó Gyógyszertár Központ privatizációját megelőző, a gazdasági 
működést is egyre nehezebbé tevő zavaros időkben 1993 má
jusában megváltam a Pharrnafontanatól és az Országos Korányi 
TBC és Pulmonológiai Intézet tulajdonában lévő Spiropharma 
Kft. ügyvezető igazgatója lettem. 

A Spiropbarmát két évig, annak átalakulásáig vezettem. Ezt 
követően személyi jogot kértern és kaptam egy Kispesten lévő 
gyógyszertár rnúködtetésére, rnelyet egy évig vezettem. 

A gyógyszertárak privatizációjának utolsó állomásaként ke
rült sor a műemlék gyógyszertárakra, így az 504-es Kíg,vó gyógy
szertárra is, melynek feleségern már nyolc éve vezetője volt. 

A gyógyszertár gyógyszerészei által alapított betéti társaság 
megnyerte a privatizációs pályázatot 1996 nyarán és én is be
léptem a munkatársak közé egészen 1997 augusztusáig, amikor 
nyugdíjba mentem. Feleségern is nyugdíjas lett, de mint tulajdo
nostárs természetesen rendszeresen bejárt a gyógyszertárba. 

Szepternberben elutaztam az USA-ba, Kaliforniába meglá
togatni kedves húgomat. Nagy utazást tettünk a nyugati parton 
Phoenixtől - Seattle-ig. Feleségem 1998-ban a keleti partot 
utazta végig New York-tól Floridáig, arnikor Hajnalka lányunkat 
látogatta meg, aki Washingtonban a jogi egyetemen tanult. Az 
utazásokat mindketten nagyon szerettük 1968-tól kezdődően 
számolva 32 országban jártunk. 

Amerikából visszatérve kezdett hiányozni a gyógyszertári 
munka, így hamarosan nyugdíjasként újra a tára rnellé álltam, a 
lakásunkhoz közeli óbudai Carnel Újlak Patikában. 

Nyolc évig dolgoztam itt fiatal kollégálc között. A betegek 
becsülték a tanácsot szívesen adó gyógyszerészeket, assziszten
seket. A patileába járó betegek között többen voltak ismert em
berek, ~int pl. Bara Margit, Melis György, Gyarmati Andrea, 
Székely Eva, stb. 
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A munkát abba hagyva több idő jutott az unokákkal való 
foglalkozásra. Az ekkor 16 éves Sára és l O éves Péter mellé ki
sebbik leányunktól 2006-ban és 200 7 -ben két fiút kaptunk, így 
van állandó elfoglaltságunk és örömünk. 

Befejezésül csak annyit említenék, hogy a Lábatlanon, a 
Gerecse hegység lábánál és a Duna mellett töltött évek mindig 
emlékezetesek maradnak. Az emlékeket az akkor időnként sű
rűn hulló cementpor sem homályosítja el. 

Benyhe Kálmán 

Botos Imre (Botos Attila nagyapja) 

1863. április 9-én született Hajdúböszörményben. Négy 
gimnáziumi év után gyógyszerész gyakornok lett. 

1881-ben az érsekújvári "Arany Oroszlán" patileába nyert 
felvételt. Három év eltelte után gyakarnoki vizsgát tett, a Nyitra 
megyei főorvos, a városi orvos és "Szent Rókus" gyógyszertár 
gyógyszerésze előtt. Ennek alapján 1884. szeptember 15-én 
segéddé avattálc Mint segéd öt évet dolgozott különböző mun
kahelyeken, hogy egyetemi tanulmányaira pénzt keressen. (PL 

Kecskeméten három évet.) 
1889-ben beiratkozott a Kolozsvári Ferencz József Tudo

mány Egyetemre, ahol 1891-ben kapott gyógyszerészi okle
velet. Több munkahelye volt, de a meghatározó Kecskemét . 
maradt, ahol megismerte későbbi feleségét és 1899-ben össze

házasodtak. 
Majd Kocséron nyitott gyógyszertárat. Kocsér és Kecske

mét között terül el Szentkirályi, ahol a ma is híres gyógyvizet ta
lálták. 1895. november 24-én nyitotta meg Kocséron patikáját, 
melyben haláláig 1933-ig dolgozott. 

Először kis bérelt helyiségben, majd az 191 O-es évek má
sodik felében felépítette azt a házat, melyben ma is patika van, 

szolgálati lakással együtt. 
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l . Botos :--ttila az ,unoka is itt született a hálószobában, amely 
ma 1roda, sot a kishuga is. 

A községnek akkor 4000 körül volt a lélekszáma főleg kö
zépparasztok tanyarendszerben. Uradalom nem volt, 'csak talán 
2-3 nagygazda. Ma 2000 alatt van a lélekszám, de a patika még 
működik. 

Botos Aladár Imre (Botos Attila papája) 

1901-ben született Kocséron. Az elemi iskolát itt végezte. 
Gimnáziumban Nagykőrösön járt, először magán tanuló volt, 
majd az Arany János Református Gimnázium tanulója, ahol hat 
osztályt végzett. A 7-8. osztályt már Pesten végezte és 'itt érett
ségizett 1921-ben. 

Gyakarnoki idejét édesapjánál Kocséron töltötte. Az egye
temet Szegeden a Ferencz József Tudomány Egyetemen végezte 
1923-25-ig. Mint okleveles segéd is a papa mellett dolgozott. 
1926-tól, mint okleveles gyógyszerész működött. 

1931-ben személyi jogot nyert és így a papa ráíratta a pa
tikát és ettől kezdve 1950-ig, az államosításig, mint tulajdonos 
dolgozott Kocséron. 

Ezután a szomszédos faluba, Törteire helyezték, a gyógy
szertárba vezetőnek. Ekkor már felesége és Attila Esztergomban 
laktak, így ő is átkérte magát Komárom megyébe. 

Első munkahelye, mint helyettesítő 1951-ben a tokodi 
patika volt. Majd belefáradva a helyettesítéssei járó utazgatás ba 
az esztergomi 2/9-es patikában dolgozott 1973-as nyugdíjba 
vonulásáig. 

1976-ban arany, 1986-ban gyémánt, 1991-ben vasdiplomát 
kapott. 1992-ben halt meg hosszú, súlyos betegség folytán 91 
éves korában. 
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Botos Attila Imre 

1934-ben született Kocséron. Az elemi első négy osztályát 
is itt végezte. 

1945. szeptember 9-én beíratták a Bencés Gimnázium első 
osztályába. Majd jött az iskolareform és így általános iskola 5. 
osztálya lett belőle. Végül is az 5.-6.-8. osztályt a bencéseknél 
járta az esztergomi Szent Benedek-rendi Katolikus Szent István 
Gimnáziumban. (Ami később Római Ka tolileus Általános Iskola 
lett.) Érdekes volt a magas osztálylétszám, amely 60-65 fő volt. 
Ebből érettségit szerzett kb. 40 fő. 

Érettségi után 1953-ban felvételt nyert a Szegedi Orvostu
dományi Egyetem Gyógyszerész Karára. 

195 7 júliusában megnősült és, mint államvizsgás, nősem
ber a feleségével együtt Esztergomban dolgoztak 1958 márciu
sáig. Majd átkérte magát Dorogra, ahol szaigálati lakást kaptak. 
Először Henrich Károly, majd Dobay Pál beosztottjaiként mű
ködtek. 

1958 őszén hat hónapra bevonul katonának, tisztképző 
szolgálatra. 

1959 tavaszától - 1960 áprilisáig Tokodon Halm Iván 
patikájában dolgozik. Lakás híján megpályáz egy Hajdú-Bihar 
megyei patileát Hajdúbagoson, amely ősszel nyitott. De a nyi
tásig Komádiba kellett költözni, ahollakást is kapott. Itt 1960. 
június 2-án megszületett első fia Tamás. 1960 őszén megnyílt a 
hajdúbagosi patika, így oda költöztele 

Utána Nádudvarra került és, mint pendliző dolgozott Haj
dúszoboszlón és Püspökladányban. 

Majd szülei házat vettek Esztergomban, így ide költözött a 
család és ismét a tokodi patika dolgozója lett. 1962 októberétől 
dolgozott itt 1966 januárjáig. 
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1964. augusztus 9-én megszületett második fia Csaba. 
1965 őszén feleségétől elvált, ami l 967 -ben lett hivatalos. 
1966 januárjától Dorogorr működött 1968. március lS-ig. 

Közben megismerkedett egy pesti kolléganővel, Dömötör Zsu
zsával, akivel1968. március 16-án házasságot kötöttek. Szalnak 
m;R/ébe költöztek és külön-külön dolgoztak Kunhegyesen. 
Vegu: megkapta felesége a vezetői állást a kunhegyesi 15/31-es 
patikaban, ahol éppen nagy átalakítások folytak. Itt szaigálati 
lakás is volt. 

A kapcsolat során Halm Iván megkérdezte nem szeret
nénk-e Tokodra visszajönni, hiszen így a szülők is közelebb 
voltak. Az ő nyugdíjba vonulása után 1988. január 2-án Tokodra 
költöztek és Botos Attila átvette a patika vezetését, a felesége 
ped1g beosztott gyógyszerészként dolgozott. 

Lányuk Zsuzsa, ekkor már 7. osztályos volt. Ő szintén 
gyógyszerész lett, férjével Nagy Balázzsal együtt 1998-ban dip-
lomázott Budapesten. · 

1996. május l-én privatizálták a patikát. Zsuzsa 2000-ben 
:érjhez ~e~t, 2003-ban letették a szakvizsgát, ekkor az édesapa 
atadta lanyanak a patika személyi jogát. Negyedik generáció a 
gyógyszerészi pályán. A nagyapa úgy halt meg, hogy még meg
tudhatta, hogy folytatódik a szakma az una kával. 

, Felesége sajnos 2005. január 2-án meghalt. Az aranydiplo
mat 2008. november 14-én kapta meg. 

Dr. Burgetti László 

, Született Budapesten 1943. július 18-án. Apja Burgetti 
Istvan, ~n;Ja Vör~s Margit gyógyszerészek voltak. Felesége Pál
mm Amko, testvere Burgetti Margit gyógyszerészek. A további 
közeli ~okonságban is több gyógyszerész volt és van, így tehát ez 
egy gyogyszerész dinasztia. 

.. Dr. Burgetti általános iskoláit Gyöngyösön végezte, majd 
Sumegen 1961-ben érettségivel fejezte be a gimnáziumi tanul
mányait. A SOTE Gyógyszerésztudományi Karán Budapesten 
1967 -ben kapott diplomát. Ezután feleségével Pápán gyógy-
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szerészként dolgozott. Két gyermeke született, 1968-ban Mó
nika, 1970-ben László. Pápán nagy forgalmú gyógyszertárban, 
ügyeletet is ellátva tevékenykedett. Közben toxicológusként, 
mezőgazdasági területen, méreg felügyeletet is ellátott. A még 
aldmr létező járásban, főgyógyszerészként, az orvosok és gyógy
szertárak szakmai látogatását végezte. 

1971-től Nagyigmándon gyógyszertárvezető. Itt felesé
gének Pálmai Anikó gyógyszerésznek munkájára támaszkodva, 
különleges központi szerepét építette ki a gyógyszertáraknak. Ez 
a hely lett mintegy 5 körzeti orvos, 3 fogorvos és l O állatorvos 
rendszeres szakmai és társadalmi látogatásának, megbeszélései
nek színhelye. 

Eközben a BCR (Bábolna - Chinoin- Rkhter J világszín
vonalú takarmányüzemének volt a laboratóriumi vezetője. Itt 
analitikai, gyógyszerellenőrző munkájának része volt, a nagy 
műszeres vizsgálatok irányítása. 

Gyógyszerügyi szervezésből 1983-ban doktorált, majd a 
továbbiakban az Országos Gyógyszerészeti Intézet osztályveze
tőjeként dolgozott. Miközben felesége Halásztelken lett gyógy
szertárvezető. 

Az OGYI-ban feladata volt a szakfelügyelő gyógyszeré
szek irányítása, munkájuk országos szintű szervezése. Egyben a 
Gyógyszertári Központok szakmai ellenőrzését végezte. Később 
a magán-gyógyszertárak létesítésének szakmai követelményét 
alakította ki. Majd az első gyógyszertár megnyitásától kezdve, 
mintegy 60 gyógyszertár engedélyezésének részleteit felügyel
te. 

1992-től a Gyógyért, későbbi nevén a Hungaropharma 
osztályvezetője volt. Ezen munkakörben a magán-gyógyszer
tárak szállítási feltételeinek kialakításával, szerződéskötéseivel 
foglalkozott. Az első, mintegy ezer gyógyszertár kereskedelmi 
kapcsolatának megvalósításában vett részt. Létrehozta, meg
szervezte és működtette a Hungaropharma l O gyógyszerészből 
álló, gyógyszertár látogató rendszerét. 
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Ezen időszakban, a heti szakmai napján, patikában is dol
gozott Budapesten. Egyéni megkeresésekre, szakmai segítséget 
nyújtott a hozzá forduló patikáknak. Később ezt a munkát, mint 
a gyógyszertári gyógyszerellátás szakértője végezte. 

1996-tól a Vértesacsai Kazay Gyógyszertár vezetője és 
tulajdonosa. Ezen nagy múltú, jelentős örökséggel rendelkező, 
igen kis forgalmú gyógyszertári munka mellett, létrehozta és ve
zeti ma is, folyamatosan működtetve a Gyógyszertár és Gyógy
szerellátási Szaktanácsadó Közhasznú Társaságot. 

Az ezen szervezethez bizalommal forduló gyógyszertárak 
szakmai működését, eseti vagy szerződéses alapon folyamatosan 
segíti, önköltséges rendszerben, non-profit szervezetként. Itt a 
szakmai színvonal megőrzése és a fejlődés jó iránya, a szell~mi és 
gyakorlati kapcsolat alapja. 

Kazay Endre híres magyar gyógyszerész utolsó munkahe
lyének és szellemi örökségének fenntarthatósága érdekében 
létrehozta, a V értesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítványt. 
Kazay példájának nyomán, az Alapítvány keretében, - a kurató
rium elnökeként - a múlt megbecsülésén és a felhasználható jó 
szakmai szem! élet elterjesztésén munkálkodik jelenleg is. 

Dr. Bugetti László 

Bencze Béla Míklós 

1952. augusztus 3-án született Tatán. Általános iskolába 
Tatán, a Vaszary J án osba járt. A gimnáziumot már Kecskeméten 
végezte és 1970-ben érettségizett a Piarista Gimnáziumban. 

1970-7 4-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerész Karának hallgatója. 

1974. augusztustól- 1975. februárig államvizsgás gyakor
nok az esztergomi 2/9-es gyógyszertárban. 

19 7 5-ben államvizsgázik és az előbb említett patikában 
beosztott gyógyszerész. 
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1977 - 1982 között változó munkahelyű gyógyszertárveze-

tő és amegye szinte minden patikájában meg:ordul. , , 
1982-től a lábatlani 2/31-es gyógyszertarban vezeto, ege

szerr az 1996-os pivatizációig. 
1996. március l-től vállalkozó gyógyszerész az önkormány

zattól megvásárolt patikában, Bencze és Társai Bt. forn;ában. 
Felesége Utas Éva is gyógyszerész, aki szintén Szegeden vegzett 

1975-ben. 

DobayPál 

1905-ben született Jaworowban (Galitia) és meghalt 

197 4-ben Dorog on. 
Szarvasan érettségizett 1923-ban. Gyógyszerészgyakornok 

Orosházán volt, a Zalai-féle patikában. Diplomáját Szegeden 

szerezte l 927 -ben. 
Katonai szolgálata után több helyen volt gyógyszerészse

géd, így pl. Komáromban, a ](irály-féle patikában is. 
1934-ben került Dorogra a Perl-féle gyógyszertárba. l 935-

ben alapította (rokoni kölcsönökből) a Szent Annáról elnevezett 

gyógyszertárát Csolnokon. . , , , , . , 
Ez évben nősült, felesége W1sch Anna tamtono. Hazassa-

gukból három gyermek született. . 
!945 telén három hónapig volt frontvonalban Csolnok lS. A 

gyógyszertárral egybeépült lakóház ll találatot kapott. Mire az 
építkezéshez felhasznált kölcsönöket visszafizettc, kezdhetett 

mindent elölről. 
1950-ben a gyógyszertár államosítása után Dorogra került 

és itt volt vezető 197 4-ig. Nagyon pontos, emberséges, jó kedé-

lyű ember volt. . 
A gyógyszerészi pályán egy unokája követte, ala 1985-ben 

végzett Budapesten a SOTE-n. , , .. .. 
(Az életrajzot kaptam Puchner Klári Zsuzsannatol) Koszo-

nöm. 
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Dr. Doktay Jánosné 
sz. Kachelmann Judit 

1914. február 28-án sztiletett Budapesten. (Ekkor a Bars 
vármegyei Vihnyén laktak, Selmecbányától pár kilométer
re.) Édesapja Kachelmann Oszkár gépészmérnök. Édesanyja 
Mágóczy-Dietz Margit tanítónő. Majd Késmárkra költöztek, 
ahol németnyelvű iskolába jártak testvéreivel együtt. 

Mivel a papa halála után a mamát hadiözvegynek nyilvání
tották, így a gyermekeket egy trafik működtetéséből tudta ta
níttatni. A 30-as évek elején áttelepültek Magyarországra, így a 
gimnáziumot már Budapesten fejezte be. Először drogis,ta akart 
lenni, de nagyapja ajánlására a gyógyszerészi pályát válas'ztotta. 

Gyakornok az ún. Bayer patikában volt, majd beiratkozott 
az egyetemre. Közben menyasszony lett. Vőlegénye ifj. dr. 
Tuzson János volt, a botanikus fia. 

1936 augusztusában összeházasodtak. A férj mezőgazdász 
volt, Stuttgartban végzett, majd a berlini egyetemen dolgozott 
és ott doktorált. 

Hazaköltöztek a papa birtokára, amely Hatvan mellett 
terült el. 

A papa 1944 júniusában meghalt a háborúban. Ekkor már 
két gyermeke volt és a harmadik úton, ugyanis a lányok után 
megszületett a várva várt fiú, de ezt férje már nem érhette 
meg. 

A háború szörnyű hányattatásai után Ó budán helyezkedett 
el patikában. A patikák államosítása után 1957-ben férjhez 
ment dr. Doktai Jánoshoz, akivel együtt vállaltak állást Súron. 
Itt dolgoztak nyugdíjazásukig 1983-ig. 

1991-ben férje meghalt. Ó 92 éves koráig élt szellemi fris
sességben. 2006. augusztus l-én halt meg. 

Két lánya szintén gyógyszerész lett. 
Tuzson Judit, dr. Barcza Béláné 1965-ben végezte el az 

egyetemet, majd rövid ideig Nagycenken, majd 30 évig Hatvan-
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ban dolgozott ugyanabban a patikában, ahol a mama is volt. Az 
ő két fia közül az egyik szintén gyógyszerész lett. .. .... 

Tuzson Ágnes 1967-ben diplomázott. Először Gy~J:gyo~on, 
majd Komárom megyében dolgozott, mint helyettesJto gyogy-

szerész. 'lll - 'tt It 
1970-ben az OMI-ban toxikológusi állást va a at es l, vo 

1975-ig. Gyógyszerhatástanból és toxikológiából szakvJzsgazott. 
Majd elvállalta a Heves megyei Mátraszen_tJmreJ patika 

vezetését, másnaponta a gyöngyösi Richter patikaban Js dolgo-

zott. l ·1 tő1·e 1984-ben Csányba költözött és itt ett a patl(a veze . 

Azóta is itt dolgozik. - , fi 
1996-ban privatizálták a patikát, aminek a novere a a 

vezetője b · 
Ágit és édesanyját is ismertem. Leltáras l~o~om an J~to~-

1 , . tJ'ka'ba amikor Judit néni volt a fonok. Szemelye-tame asunpa , 

b , " kedélyű igen kedves hölgyet ismertem meg. en egy szereny, JO ' l · -
Arról nem is beszélve, hogy milyen finom rakott pa acsmtat 

tudott készíteni. 
A, . l helyettesítő korában találkoztam és dolgoztam 

gJva , J· An . 'l -
.. tt !·kor főnököm szülési szabadsagan vo t. nyit e e egyu , am 'd' 

temben nem nevettem, mint akkor. Minden nap nag~on VI a-
man telt, hiszen fiatalok voltunk, na és nagyon szeret~un~c e_nm. 

Az életrajzokat is ő küldte el nekem. Nagyon koszanom a 

személyes hangú, kedves levelet. 

Galambos Kálmán 

Győrben született 1928-ban. Iskoláit 
Győrben és Sárospatakon végezte, itt érettsé
gizett a Református Gimnáziumban. 

Az egyetemet Szegeden kezdte. Gya
korlaton Pécsett a "Szent István" patikában 
volt, ami Abrudbányai Ödön tulajdona ekkor. 
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Szeged után egyeterni éveiből egyet Budapesten végzett és itt 
kapott diplomát is. 

1951. augusztus l - 1953. május 31-ig a Pécsi Orvostu
dományi Egyetem gyógyszertárának a vezetője. Négy évig Bari 
professzor mellett tanársegéd. 

1957. május !6-tól a Komárom megyei Tanács főgyógy
szerésze lett. Ezekhez az évekhez nagyon sok patika felújítás és 
alapítás fűződik. 

V áczy Ferenc igazgató fő gyógyszerész halála után, őt ne
vezik ki a Komárom megyei Gyógyszertári Központ igazgató 
főgyógyszerészének. 

Meg kell, hogy mondjam a négy közül kedvenc igazgatóm 
volt. Ugyan kemény dolog az őszinteség, de munkakapc,solatban 
rendkívül hasznos tud lenni. 

Ahogy én tapasztaltam, igen kiterjedt ismeretanyaggal és 
műveltséggel rendelkezett. Legyen az szakma vagy színház, fes
tészet, zene. Most a gépek világában is azt mondhatom, hogy az 
olvasottság az, ami meglátszik az ember viselkedésén. 

Oktatott szakmát, segített tudományos cikkek írásában, 
könyvvel jutalmazta a tanulni vágyókat. 

Embersége bemutatására egy igen kis megjegyzés. Nána
pon ő volt az egyetlen igazgató, aki fáradtságot nem ismerve 
végigjárta a megye negyven patikáját, kezet fogott és pár szót 
beszélgetett minden női dolgozóvaL A pénztárossal és a takarí
tónővel is. Ő előtte ez nem volt szokás. Le kellett, hogy írj am, 
hiszen sok régi kolléganőtől hallom, hogy milyen mély nyomot 
hagyott bennük ez a kedves gesztus. 

Érdekelték a növények is kiemelten a gombák, melyekről 
oktatást is tartott igény szerint, hiszen vizsgázott gombaszakértő 
volt. 

Szerette a természetet, kedves feleségétől Dnsától tudom, 
hogy vadászott is. 

Pauliny Adával, későbbi nejével a már említett "Szent Ist
ván" patikában ismerkedtek meg. Négy évi udvarlás után !952-
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ben házasodtak össze és már Thtabányára, mint férj-feleség 
költöztek Ennek az is oka volt, hogy id. Galambos Kálmánhoz, 
aki é az ácsi patika volt közeleb b legyenek. 

Dusa elmondása szerint életük nagyon szép volt és ő igazi 
társa volt Kálmánnak, hiszen jóban-rosszban egymást támogat
ták. Sokat jártak színházba, szerettek olvasni. Ezt a rengeteg 
könyv is bizonyítja, amit látogatásom alkalmával láthattam. 
Mivel én is imádom a könyveket elég hosszan elbogarásztam 
köztük. Találtam is kincset, amit megpróbálunk beletenni a 
könyvbe. 

Egy receptes könyv 1873-ból, német és latin nyelven, gyö
nyörű betűkkel. 

Galambos Kálmán 1988. december 31-én kezdte meg 
nyugdíjas éveit. V égre együtt lehetek Dnsával és élvezhették 
tavasztól-őszig a Balatont, ahol egy lds üdülőt építettek maguk
nak, gyönyörű kertteL 

Sajnos nem sokáig tartottak a boldog nyugdíjas évek, mert 
Galambos Kálmán 1992. február 18-án meghalt. 

Nyugodjon békében. 

Dr. Kelemen Jánosné 
sz. Tőzsér Mária 

1939. október 29. Sóskút- 2009. április 19. Esztergom 
A dorogi 2/7 -es, majd Szent Margit Gyógyszertár vezetője 

1973-2009. 
Édesapja Tőzsér János villanyszerelő, aki részt vett az or

szág l. és 2. villamosításában is, édesanyja Tőzsér Jánosné sz. 
Bosák Mária, testvérei Valéria és Júlia. 

A II. világháborúban családja a sáskúti patikában talált olta
lomra, itt fogadta meg, hogy ő is gyógyszerész lesz, aki segíteni 
fog a bajbajutott embereken. 
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Iskolai tanulmányait Sáskúton kezdte 1946-ban. 1958-b , , . an 
erettseg1zett Budafokon, a Budai Nagy Antal Gimnáziumban 
még eb~en az ~vben felv~telt nyert az Orvostudományi Egye~ 
tem Gyogyszereszet1 Karara. 1963-ban államvizsgázott. A szak
mai gyakorlati idejét Esztergomban a 2/9-es gyógyszertárban 
töltötte. Egy év után Dorogra került beosztott gyógyszerésznek 
1967 -ben a Magyar gyógyszerészeti Társaság tagja lett. 1972 
májusában a Gyógyszertári Központ kiváló dolgozója lett. 

1961-ben, az egyetemi évek alatt kötött házasságot dr. Ke
lemen Jánossal, aki 2001-ben bekövetkezett haláláig dolgozott 
Dorogon körzeti orvosként. Két gyermekük született 1969-ben 
Tamás, 1970-ben Erzsébet. 

1972 végétől megbízott gyógyszertár-vezetőként dolgozott. 
1973. november 15-én benyújtott pályázata alapján kinevezték 
a 2/7 -es dorogi gyógyszertár vezetőjének. 

197 4-ben Kiváló Ifjú Gyógyszerész vizsgát tett. Minden 
szakmai továbbképzésen részt vett, amire lehetősége nyílott. 

1980-ban szakgyógyszerészi bizonyítványt szcrzett. ]984-
ben elvégezte a Marxista Egyetemet. 

1986-tól tagja volt a Magyar Bibliofil Társaságnak. 
1992-ben sikeres vizsgát tett a Drogmegelőzési Módszerta

ni Központ és Ambulancia által szervezett utcai szociális mun
kás képző tanfolyamon. 

1995-ben a 2/7 -es gyógyszertár visszavette a Szent Margit 
nevet. 

200 l-ben az Egészségügyi Minisztérium kitüntetésben 
részesítette. 

A_ re~d~zerváltást követően is ő maradt a patika vezetője 
2009 apnhsaban bekövetkezett haláláig. 

Egyéniségét, életútját az alábbi Albert Schweitzertől szár
mazó idézettel lehet jellemezni: "Embernek lenni nehéz, de 
másnak lenni nem érdemes." 

Kelemen Erzsébet 
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Pataki Ignác 

1928. május 7-én született Szalontán. A középiskolát Pé
csett végezte, a Piusz Gimnáziumban. Egyetemre Budapesten 
járt és !954-ben szerzett gyógyszerész diplomát. 

Mint államvizsgás Fonyódon volt, majd két évig honvéd 

gyógyszerészként működött. 
Három gyermek édesapja, akik 1957, 1959 és 1963-ban 

születtek. 
!95 7 és !960 között Körm en den gyógyszertárvezető, 

1960-66-ban a lábatlani, majd a nyergesújfalui patileát vezeti 

!966 és 1989 között. 
Rendszeresen részt vesz a szalanai továbbképzéseken. 

Galenusi laborvezetői vizsgát tesz, valamint elvégzi a méregel

lenőrzési tanfolyamot. 
Bajóton kézigyógyszertárat működtet. Patikájukban állan-

dó ügyeletet látnak el feleségével felváltva. 
Hozzá tartozik a helyi üzemek ellátása, úgy mint a Vasbe

ton-, Eternitgyár, valamint a Viszkóza gyár. 
Nyugdíjazása után, mint helyettesítő gyógyszerész műkö-

dik Komárom megyében. 
J elenleg Budapesten él. 

Mayer Irén, Pataki Ignácné 

Ugodon született 1933. augusztus 3-án. 
A pápai Református Gimnáziumban érettségizett. Az egye

temet Budapesten végezte és 195 7 -ben diplomázott. 
Három gyermek édesanyja. 
Mint beosztott gyógyszerész dolgozott először Székesfe

hérváron, majd férje beosztottjaként nyugdíjazásáig. 
Személyében egy szerény, végtelenü! kedves hölgyet ismer

tem meg. (szerk.) 
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Lugosi Márta 
Maros Gyuláné 

1,924. február 2-án születtem Ercsiben. Négy elemit Ercsi
ben vegeztem, 8 év gimnáziumot a Boldog Margit Gimnázium
ban, Esztergomban. Diplomámat 1946. július 16-án szereztem 
meg. Ezután az ercsii gyógyszertárban apám, Lugosi Bélamellett 
dolgoztam és időnként hosszabb-rövidebb ideig Tokodon Halm 
Iván gyógyszertárában. 

1949 áprilisában elhelyezkedtem a budapesti gyógyszertá
rak Nemzeti Vállalatánál és előbb a Fráter utca és József körút 
sarkán levő volt Csernus féle gyógyszertárban, majd a Mester 
utcm Orvosi Szakrendelő gyógyszertárában dolgoztam beosztott 
gyógyszerészként. · 

1954. március 16-án kerültem az Egyetemi Gyógyszertár
ba. 

1965-től vezettem a Gyógyszerügyi Szervezési Gazdálko
dási ?sztályt. Ide tartoztak a pénzügyi, rendelési és raktározási 
oszHtalyok. Kapcsolatokat tartottam fenn a Iciinikai gyógyszerfe
lelas orvosokkal és ellenőriztem a gyógyszerraktárakat. 

1970. március l-én tanársegédi kinevezést kaptam. 
1973. szeptember 19-én szakvizsgát tettem Gyógyszerügyi 

Szervezésből. 

, 1976. január l-én II. helyettes beosztást kaptam. Zalai 
Karol~ professzor ösztönzésére tudományos munkát végeztem 
a Gyogyszerészet Történet tárgyában. Előadásokat tartottam 
kongresszusokon és szakmai folyóiratokban publikáltam. 
, Ta~ja ,voltam a Gyógyszerészeti Társaságnak és Gyógysze

reszettorteneti Szakosztályának. 

1982. december 31-én nyugdíjba vonultam és !983. január 
l-től a Gyógyszerésztörténeti Könyvtárban dolgoztam ami az 
Orvostörténeti Múzeumhoz tartozott. ' 

Később a Múzeum igazgatója berendeit a Múzeumba és ott 
kezeltem a gyógyszerraktárt ]997. áprilisig. 
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1949-ben mentem férjhez három gyermekem, nyolc uno
kám, egy dédunokám van1 

Lugosi Jolán 
Dömötör Pálné 

1919. május 4-én született Ercsiben. A négy elemit Ercsi
ben végezte, 8 év gimnáziumot a Boldog Margit Gimnáziumban, 
Esztergomban. !942-ben diplomázott. 

Móron kezdett dolgozni. 
1945-ben házasságot kötött. Hat gyermeke született. 
Helyettesítéseket vállalt, majd Fejér megyében állandó 

helyettes gyógyszerészként dolgozott l 967 -ig. 
Utána 1976-ig az etyeki Isteni Gondviselés patikát vezette, 

majd 1996-ig ismét helyettesítő gyógyszerész volt. 
!998 augusztusától haláláig 1999. november 14-ig a 

Biatorbágyi Szent Erzsébet patikában dolgozott. 
IS unokája volt. 

Joó Csabáné 

Patakos Mária 

1941. november 21-én születtem Esztergomban. Általános 
és középiskolai tanulmányaimat itt vége7;tem, !960-ban érettsé
giztem a Dobó Katalin Gimnáziumban. Erettségi után két évig a 
Komárom-Esztergom Megyei Tanács Gyógyszertári Központjá
nak 2/9-es gyógyszertárában (a régi Rochlitz patika) dolgoztam, 
mint asszisztens1 közben végezve Tatán az asszisztensképző tan
folyamot. Nagyrabecsült főnököm Rochlitz Elemér és munka
társam Magos Dezsőné gyógyszerész (Esztergom legendás Babi 
nénije) biztatására jelentkeztem és felvételt nyertem a SOTE 
gyógyszerésztudományi Karára Budapesten. 
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Tanulmányaim befejezése után az államvizsga előtti féléves 
szakvizsgai gyakorlatot Keszthelyen töltöttem, majd két évig be
osztott gyógyszerészként Hévízen dolgoztam. Itt sikerült nagy 
szakmai tapasztalatot szereznem, mivel itt az ország minden 
részéről megfordultak betegek otthonról hozott receptekkel is. 

!969-ben kerültem vissza Esztergomba, kiindulási helyem
re, a 2/9-es gyógyszertárba beosztott gyógyszerészként, majd 
!971-ben kineveztek gyógyszertárvezető helyettesnek 

1973-ban Kerschbaummayer Ödön, a közeli Pilismarót 
gyógyszertárvezetője nyugdíjba ment, megpályáztam és elnyer
tem !973 nyarán Pilismarót gyógyszertárának vezetését. Itt dol
goztam !994-ben bekövetkezett nyugdíjazásomig. Nagyon meg
szerettem a pilismaróti embereket, itt falun közvetlen kapcsolat 
alakulhatott ki a gyógyszertár dolgozói és az oda betérő emberek 
között. !972-től a tokodi kollégám dr. Halm Iván megbízásából 
gyógyszerésztörténeti konferenciákon, tanfolyamokon vettem 
részt, levéltári kutatásokat végeztem. 

A gyógyszerhatástani továbbképzéseket is rendszeresen 
látogattam, ez volt a kedvenc tárgyarn még egyetemista korom
ban. 

A szakvizsgát "Gyógyszerellátás és Gyógyszerügyi Szerve
zés"-bőll980-ban tettem le. 

Munkám során igyekeztem maximálisan helytállni, ezt ér
tékelve "Kiváló Dolgozó"-i kitüntetésben, egy alkalommal pedig 
Megyei Tisztifőorvosi dicséretben részesültem. 

Patakos Mária 

PerlJózsef 

Dorog, 1885. augusztus !2.- Dorog, !951. október 16. 
Iskoláit többfelé végezte. Egy évig volt novícius Vácott az 

irgalmas rendnéL A megkövetelt fegyelmet nem bírta, ezért lé
pett ki. Diplomáját Budapesten szerezte. 
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A mai Hősök terén állt Berberich féle nagyvendéglő épüle
tében (korábban postakocsi állomás) volt az első dorogi patika. 
Vezetője Pronay volt a Havady Dózsa család rokona. Havady 
Dózsa Árpád 1884-ben Bajnánalapított patileát ",steni Gondvi
selés" néven, majd fiókgyógyszertárat 1894-ben Tokodon, azo
nos névvel. A tokodi fiókgyógyszertárat költöztette az 1900-as 
évek elején Dorogra, mely 1911-ben "Szent Margit" néven önál
lósult. Tulajdonosa Csepcsányi Csaba, beosztottja Perl József 
1914. március 15-én megvette a patileát Csepcsányi CsabátóL 

Az l. világháború a gyógyszertárra nagy terhet rótt. A 
háború első éveiben fogolytáborok létesültek Ó-Tokodon és 
Esztergom-táborban. !914 szeptemberében kolera, vérhas és tí
fuszjárvány tört ki a táborokban. Sok hadifogoly esett áldozatul. 
Járványkórház illetve elkülönítő létesült. Dr. Grósz Dezső hon
véd főorvos munkáját segítette Perl József, aki a nappali munka 
után éjszaka kocsival járta a környékbeli fogolytáborokat és látta 
el gyógyszerrel a szenvedőket. A szükségkórház felállításában is 
tevékenyen részt vállalt, kamatoztatva nagy gyakorlati tapaszta
latát, amit a balkáni háborúban (!912. október- !913. május) 
Konstantinápoly török hadikórházában szerzett. 

1927-ben új patileát (ma a dorogi zeneiskola működik ben
ne) épített. A bútorzat, az edényzet megújult, laboratórium, 
nagy teljesítményű vízdesztilláló és tablettázó beszerzése bizto
sította a korszerű működést. 

A patikában Perl József mellett mindig dolgozott egy kollé
ga és egy laboráns-takarító. 

A gyógyszertár officinája a II. világháború alatt súlyos be
lövést kapott, az épület egy része kiégett. A patileát Perl József 
az épület alagsorába költöztette és működtette tovább minden 
beszerzési lehetőségtől megfosztva. 

1948-ban családi megegyezéssel, a patika tulajdonjogát 
átadta szintén gyógyszerész lányának dr. Bogárdi Jánosné Perl 
Magdának. A táraasztaltól továbbra sem vált meg, patikájában 
dolgozott az államosításig, !950. július 28-ig. 
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Az alakuló Gyógyszertári Központ tekintettel életkorára 
65 éves volt ekkor, nem alkalmazta. Nyugdíjat nem kapott: 
1951. július 4-én felszólították, hogy a patika épületében lévő 

· lakását is adja át szaigálati lakás céljára. Három hónappal később 
!951. október 16-án meghalt. 

A rá még emlékezők aktív társasági és társadalmi életet élő 
nagy szakmai tudású, jó kedélyű és jó homorú emberként em~ 
lítik. Tagja volt a dorogi kaszinónak, szívesen vadászott. Kézzel 
írott receptes könyvét orvos unokája őrzi. 

A Perl Patika alkalmazott gyógyszerészei voltale 
Dobay Pál (1934-1935), Bednarik Károly, Halmi Pál 

Heydrich Károly, Kálnay Sára, Perl Edit (1941-1950), Soltés~ 
István, T écsi Dezső 

ZOll-ben lesz 100 éve, hogy Dorogon az első önálló gyógy
szertár megalakult. 

Őrzök egy faragott, sajnos már szétesett fadobozt, amit 
nagypapámnak egy orosz hadifogoly készített. 

Pesztalícs Erzsébet 

Schneider Antalné sz. Pesztalics Ezsébet 1908-ban szüle
t~tt Pa~cso~án ~Torontál m). Édesapja Pesztalics József ügyvéd, 
varos1 tisztv1selo, édesanyja Grób Mária háztartásbeli. A három 
gyerekből a két fiú a papi pályát választotta. Nagyapja Grób La
JOS (sz. 1849) gyógyszertárat alapított Alibunáron. Ettől kezdve 
a családban hagyományossá vált a gyógyszerészi pálya. (Napjain
lag 24-et számoltunk össze.) 

Trianon után a Pesztalics család Délvidékről Budapestre 
n;e~ekült. Hónapokig pályaudvaron laktak marhavagonban, de 
kesobb 1s nehéz körűlmények között éltek. 

. P esztali cs Erzsébet jó tanuló volt, Budapesten érettségizett, 
maJd ugyanitt 1931-ben gyógyszerészi diplomát szerzett. 

1932-ben férjhez ment Schneider Antal bor- nagykereske-
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dőhöz. !933-ban kislánya született, Magdolna. Házassága nem 
volt boldog. Egyre nagyobb nyomorban élt, kislányával pincela

kásban, zsíroskenyéren. 
!936-ban hivatalosan elvált férjétől. Ettől kezdve egyedül 

nevelte gyermekét. Átmenetileg egy hentesboltban volt pénztá
ros majd !943-ban családi segítség- és hitelből gyógyszertárat 
vásárolt Kocson, Komárom megyében. Ide költöztek a két szü

lővel és a kislánnyal. 
!944-ben a család Ausztriába menekült Saalfeldenbe 

(Salzburg mellett). A front után visszatértek Kocsra. 1945-ben 
meghalt az édesapja. A gyógyszertárak államosításáig (1950) ve
zette tulajdonosként a kocsi patikát, majd ezután Nagyigmándra 

helyezték. 
1957-ben ismét ő vette át a kocsi gyógyszertárat, de ekkor 

már csak felelős vezetőként korábbi tulajdonában. Nehéz élete 
volt ezután is. A kenyérkereset mellett nevelte, tanírtatta lányát 
és nagy odaadással ápolta egyre idősebb, beteg édesanyját. Mi
kor az fekvő beteggé vált, hogy eltudja látni, Gamásra (Somogy 
megye) költöztek, ott csak egy gyógyszerszahát kellett működ-

tetnie. 
Édesanyja halála után (1969) kettesben éltek pedagó-

gus lányával, aki 53 évesen agyvérzés következtében félold~lt 
megbénult és beszédképtelen állapotba került. Ekkor eladták 
szőlősgyöröki házukat és Esztergomba költöztek, itt élő két uno
katestvérük közelébe. Ekkor az idős, súlyos rákbeteg édesanya 
ápolta bénult lányát, aki tíz évvel élte őt túl. 

Schneider Antalné egész élete nehézségekkel, tele áldoza
tos betegápolásban telt el. 1995. május első vasárnapján hunyt 
el az esztergomi kórházban. Életében maga volt a megteste
s~lt szeretet, aki "mindent eltűrt", "mindent megbocsátott". 
Sorsszerú, hogy éppen anyák napján halt meg. Esztergo':' 
- Szentgyörgymezőn nyugszanak lányával együtt a római katoh

kus temetőben. 
Dobay Péterné, Bözsi néni unokahuga 
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Dr. Révay Gábor 

Dr. Révay Gábor szakgyógyszerész 1942-ben született Új
pesten, tisztviselői családból. Szentendrén érettségizett, majd 
1966-ban szerzett gyógyszerészi diplomát. Államvizsga előtti 
szakmai gyakorlatát a tokodaltárói gyógyszertárban töltötte, 
ahol életre szóló muníciót kapott dr. Halm Iván gyógyszerésztől 
szakmaszeretetből, emberségből, műveltségből, az igazi értékek 
tiszteleté ből. 

Az oklevél megszerzése után Dorogra került, ahol 1970-
ben laká t kapott és letelepedett. A gyógyszertárban ismerkedett 
meg későbbi feleségével, három gyermekük van, a legidősebb fiú 
drogériájukat örökölte, a középső fiú gyógyszerész lett, a legki
sebb lány jelenleg orvostanhallgató. 

1978-ban gyógyszerészdoktori, 1979-ben szakgyógyszeré
szi címet szerzett. 

1991-ben nyitotta meg magángyógyszertárát, amit ma is 
csodaként emleget. Fiatal kora óta hitvallása, hogy a gyógysze
résznek nemcsak szakmájából kell naprakésznek lennie, hanem 
felkészültségnél, lelkiismeretességénél, emberségénél fogva ne
velője is környezetének. Nemcsak a gyógyszerele szedésére kell 
megtanítania betegeit, hanem az allcotó pozitív gondolkodásra, 
a helyes életmód kialakítására (táplálkozás, öltözködés, sport 
stb.). Természetesen ez a tevékenysége akkor hiteles, ha saját 
személyében, magatartásában, életvitelében, lelkiismeretes, se
gítőkész hozzáállásával bizalmat kelt környezetében. 

A gyógyszerész egyben közéleti szereplő is, többségüle 
részt vesz a település szellemi, kulturális, társadalmi életében 
aktívan. Révay Gábor volt járási vöröskereszt-titkár sokirányú 
feladatkörrel, sportvezető, a dorogi kórház-rendelő intézet fel
ügyelő bizottsági elnöke társadalmi munkában, a helyi kulturális 
és művészeti élet pártfogója: egészségnevelési tanfolyamok fel
kért előadój a. 
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Életfilozófiája az ernber társas lény, azért él a Földön, hogy 
segítsen nemcsak magán, hanern másokon önzetlenül, ember
ségesen, hogy könnyebbé tegyük egymás életét. Számára a 
legmagasabbrendű, nem írott törvény az emberség. 

A beteg számára néhány emberi szó fél gyógyulást, a beteg
ség könnyebb elviselését jelenti és bizalommal tölti el a gyógy

szerész irányában. 
Továbbá a tisztesség, a lelkiismeret, a felelősség, a humá

num nem jobboldali vagy baloldali kategória, ezt rninden nap 
rninden pillanatában gyakorolnunk kell. Ez a hivatásunk lénye

ge. 
Dr. Révay Gábor 

Rochlitz Elemér 

1903. március 13-án Esztergomban született Rochlicz 
Artúr és Mark ó Jolán gyógyszerészek negyedik gyermekeként. 
Iskoláit Esztergomban járta és rnivel a kémiai tudományok 
vonzották, vegyészmérnöki pályára készült. Azonban édesapja 
Rochlitz Artúr az ő 16 éves korában elhunyt, édesanyja még 
nem volt okleveles gyógyszerész (öt gyermek nevelése rnel
lett tette le férje halála után a gimnáziumi érettségit, majd 
elvégezve az orvosi egyetern gyógyszerész karát, gyógyszerészi 
diplornát szerzett). Az adott körűlmények úgy kívánták, hogy 
Rochlitz Elemér pályát rnódosítson, s a család döntése nyomán 
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerész 
Karára iratkozott be. Az akkor érvényben lévő előírások szerint 
az egyetern megkezdése előtt egy éves gyakarnoki időt kellett 
teljesítenie, ezt egy kiskőrösi gyógyszertárban végezte el. A Páz
mány Péter Tudományegyetemen elvégezve az első évfolyarnot, 
új abb kényszerpályára kerülvén a szegedi Ferenc József Tudo
mányegyetern Gyógyszerész Karára iratkozott másodévre. (A 
gyógyszerészképzés akkor két éves volt az egyetemen), és tanul
mányait befejezve 1924-ben gyógyszerész olelevelet kapott.' 
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Képzését nem hagyta abba és 1929-ben approbátios vizsgát 
tett a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen, így képesítést 
kapott gyógyszertár( ak) vezetésére. Ezek után átvette aszülőtől 
azok halála után kirendelt gyógyszerészgondnoktól a testvérek
kel együtt örökölt esztergomi "Rochlitz Artúr Örökösei Szent 
István Gyógyszertár" vezetését. 1936-ban Rochlitz Tibor, szin
tén gyógyszerészi pályát választó öccsétől megvásároita annak 
az esztergomi patikából tulajdonában lévő egynegyed részt. 
Rochlitz Elemér állandóan képezte magát, vegyvédelmi tanfo
lyam elvégzése után a háború kezdetétől a város vegyvédelmé
nek irányítójává tették. Időközben az egyre inkább kifejlődő, ún. 
"NOSZTRA" rnozgalmat magáévá téve beruházott, s az akkori 
időkben, gyógyszertárakban nem túl gyakori tablettákat Mszítő 
laboratóriumot fejlesztett ki. A háború vége felé járva először a 
visszavonuló német hadak, majd a bevonulá szavjet csapatok, 
harcoló alakulatok majdnem teljesen kifosztották gyógyszertá
rát, s őt magát hadbíróság elé akarták állítani. 

Röviddel a gyógyszertárak 1950 júliusában történt álla
mosítása után volt gyógyszertárából elhelyezték, a város egy 
másik államosított gyógyszertárába beosztott gyógyszerészként. 
Akkori főnöke 1956-ban férjével elhagyta az országot, s az üre
sen maradt gyógyszertárba visszahelyezték gyógyszertár vezetői 
rninősítésben. 

1960-ban elvégezte a gyógyszerészek részére szervezett 
két éves gyógyszerismertetői tanfolyarnot, ami után a városban 
és környékén az orvosok legnagyobb megelégedésére hosszú 
éveken kereszti.Ü a környék tiszteletét vívta ki egészségügyi kö
rökben. Munkássága ideje alatt is állandóan képezte magát, így 
a Komárom rnegyei Gyógyszertár V állalat második legnagyobb 
patikájává fejlesztette a 2/9-es (volt Szent István) gyógyszertá
rat, arninek az lett az eredménye, hogy mind a budapesti, rnind 
a szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerész karán végző 
hallgatók részére oktató rnűhelynek ismerték el, s végzős hallga
tók sokaságának adta át széleskörű szakmai ismeretét és gyakor-
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latát akik közül többen az ő kezdeti irányításának köszönbetően 
' váltak később magasabb beosztású szakemberekké. 
197 4-ben 50 évi szalanai munkája elismeréseként arany

diplomát kapott, majd három év múlva, 1977 -ben 7 4 évesen 
nyugdíjba vonult. Gyógyszerészi tevékenységét azonban még 
nem adta fel teljesen, s beosztottként működött éveken át, 
míg 77 éves korában jelentkeztek betegsége első tünetei, ami
kor kénytelen volt feladni szeretett hivatását. 81 éves korában, 

1984 novemberében hunyt el. 
*1927-ben menősült, felesége Károly Piroska. Házasságuk

ból három fiúgyermeke született, Tibor (1928), Elemér (1930, 
még aznap elhunyt) és Miklós (1932). Két életben maradt gyer
meke mindketten mérnöki pályára mentek. Miklós felesége dr. 

Salacz Edina (!936) gyógyszerész. 
Rochlitz Miklós 

A GYÓGYSZERÉSZ 
(Vallomás egy életútról) 

ROCHLITZ patika." Így hívták régen Esztergomban a 
Széchenyi téri gyógyszertárat. Ez a családi név Rochlitz Elemér 
révén még ma is már ka a városban. Az idős gyógyszerész két éve 
vonult nyugdíjba, ma négyórásként dolgozik. 

Ötvennégy éve már, reggelente felveszi a fehér köpenyt, 
hogy összeállítsa a rendelt készítményeket, kiszolgálja a bete
geket vagy elvégezze az adminisztrációs teendőket. Bizony, nem 
gondolta kamasz fejjel, hogy erre a felelősségteljes pályára lép. 
Vegyés=érnök szeretett volna lenni, de apja halála után a csa
lád úgy döntött, hogy ő vegye át a patika vezetését. 1925-ben 
végzett az egyetemen, mint okleveles gyógyszerész. Három év 
múlva öccse, Tibor is beállt melléje dolgozni. 

A régmúltról beszélgetve, arra kértem Rochlitz Elemért 

száljon az akkori gyógyszertárróL 
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Annak idején nem állt ennyi ember a sorban, mint ma. 
Hogy kevesebb lett volna a beteg? Nem. Drágábbak voltak a 
gyógyszerek, s aki tehette, ezzel is takarékoskodott. Ha hiszi, ha 
nem, az egyszerű ember hamarább vett gyógyszert az állatnak, 
mint magának. Szávai, ha valaki nem volt halálos beteg, nem 
küldött orvosságért. A keresetek l 00 - 200 Pengő között mo
zogtak, s bizony, ha valaki megbetegedett a családban, az anya
gilag súlyos következményekkel járt. A hazai készítésű injekciók 
l 7, a külföldiek 18 - 40 Pengób e kerültek. A hús és a narancs 
kilója 90 fillér(]) volt. Érdemes összevetni a számokat. 

A patikában nem csak orvosságokat, hanem drogériai cikke
ket is árultak. Az elmondottakból kiderül, az illatos, jó márkájú 
kölnikért karácsonykor volt a legnagyobb a kereslet, fogk~féért 
akkor sem álltak sorba az emberele 

A patikust leülönös becsben tartották az emberek. Bizonyá
ra szakértelmének szólt elsősorban a tisztelet. 

Kétségtelen. Nem mindegy, hogyan hajtjuk végre az orvos 
utasításait. Túlzás nélkül, élet és halál függ a munkánk minősé
gétől. Ennek is szól a tisztelet, a patikába belépőtől mindany
nyiszor kijár a kalapemelés. A másik, hogy rólunk azt hitték, a 
leggazdagabb virilisták, a legtöbb adót fizeták közé tartozunk. 

Elmesélte, hogy a harmincas évek közepétől 1946-ig 
mennyit kellett azért dolgoznia, hogy kifizesse öccse részét a 
patikából. Évekig nem ment szabadságra, nem egyszer dolgozott 
éjfélig. 

1935-ben kezdődött a "NOSTRA" mozgalom, melynek az 
volt a lényege, hogy mi állítottuk elő házilag a gyári készítmé
nyeket. Valamivel olcsóbban árusítottuk ezeket a gyógyszereket, 
mégis l 00% volt rajta a haszon. A külföldi készítményekre ez 
nem vonatkozott. 

A nagy "story" -ról faggatarn a 76 éves embert, de 6 csak 
széttárja a kezét, mondván, 6 ilyennel nem tud szolgálni. Az idős 
gyógyszerész nem csak, mint köztiszteletnek örvendő embert 
ismerjük, hanem mint gyógyszerismertető is komoly tekintélyt 
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vívott ki magának. 5 7 évesen állt neki újból a szakirodalmat ta
nulmányozni. Még ma is bejönnek hozzá orvos ismerősei, hogy 
véleményét kikérjék egy-egy gyártmányróL 

N egyven évvel ezelőtt egy szekrényben elfértek a gyágy
szerek Ma erre külön raktárhelységeink vannak. Évente hozzá
vetőlegesen 60 új készítmény lát napvilágot, de nem ugyanannyi 
szűnik meg. N a pon ta 15 ezer Ft a forgalmunk, s körülbelül 3 
ezer recept fordul meg a kezünkben. Arra a kérdésre, hogy 
meddig csinálom még ezt, csak annyit mondhatok: ameddig az 
egészségem engedi. 

Mindent megtett azért, hogy jó néhány évig dolgozhasson. 
Kedvenc időtöltése és testedzés e a ldrándulás. Lelld felüdülése 
pedig a kilenc unoka között eltöltött idő. 

Kilenc évvel ezelőtt munkásságának elismeréséül kapott 
miniszteri dicséretet. A vállalat háromszoros Iciváló dolgozója. 

Az emberek háláját, köszönetét semmilyen dokumentum 
nem őrzi. 

(Komárom megyei Dolgozók Lapja, 1979) 

Rossmann Hildegard 
dr. Halász Sándorné 

Gyógyszerész családból származom. Rajtam kívül még hat 
gyógyszerész számolhatok össze le- és felmenőim között. Tanul
mányaimat Budapesten végeztem. 1960-ban jöttem a megyébe 
államvizsgás gyógyszerészként. 

Tatán az Ady Endre úti gyógyszertárban dolgoztam, ahol 
Rácz Mihály volt a vezető. Tanitó gyógyszerészern Váczy 
Perenené volt, akire ma is szeretettel emlékezem vissza. Itt 
töltöttem hat évet, majd rövid ideig Szőnybe kerültem Póczy 
Lajosné patikájában. Közben megszületett első lányom. 
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Lénárd Tibor halála után 1967-ben kineveztek Almásfüzi
tőre ..felelős vezetőnek". A poszthoz szolgálati lakás is tartozott. 
1968-ban megszületett második lányom ( szintén gyógyszerész), 
1969-ben a harmadik. 

1974-75-ben munka mellett elvégeztem a környezetvédel
mi szakmérnöki kurzust a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Na
gyon megszerettem Almásfüzitőt, az itt élő embereket. A rend
szerváltás után 1994 áprilisában privatizáltam a gyógyszertárat 
és 2007 végéig "Füzike Gyógyszertár" néven működtettem. 
2008. január l-től végleg megváltam a patikai munkától. Azóta 
csendes nyugdíjasként élek Almásfüzitőn. Örülök a családom
nak és nyolc unokámnak 

dr. Halász Sándorné, sz. Rossmann Hild~gard 

SzabóMária 

193 8. június l O-én született Mocsán. Kitűnő tanulmányai 
után a tatai Eötvös József Gimnázium tanulója lett, ahol l 956-
ban leérettségizett. 

l 956 szeptemberében felvétel nyert a budapesti Orvostu
dományi Egyetem Gyógyszerészeti Karára. Ide édesapja sugal
latára került. 

Mint államvizsgás jelölt 1960. július 16-án a komáromi 
2/14-es patikában töltötte gyakorlati idejét. 

1961 februárjában államvizsgázott, és mint beosztott 
gyógyszerész Komáromban maradt. A 2/14-es patika járási szék
helyű volt, állandó ügyelettel és hosszú nyitvatartássaL Főnöke 
Uzsoni Gábor volt, akivel nagyszerűen tudott együttdolgozni. 
Kolléganői dr. Monostori Elemérné és Pathó Lászlóné voltak. 

A gyógyszertárvezető sajnálatos megbetegedése miatt, elő
ször megbízott vezetőként dolgozott, majd 1964 őszén bekövet
kezett halálakor kinevezték a gyógyszertár főnökének. 
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!996 tavaszáig vezette a patikát és utána, mint nyugdíjas 
gyógyszerész dolgozik a most már magánkézben lévő Balzsam 
Gyógyszertárban, mint a Balzsam Bt. tagja. 

!970-es években, mint járási főgyógyszerész ellenőrizte a 
járás fiókgyógyszertárait a komáromi járásban. Valamint a mé
regraktárakat, ahol a növényvédő-szereket tároltálc 

!980-ban kapta meg a Gyógyszerellátási és Gyógy
szerszervezésügyi szakgyógyszerészi minősítését. 

!990 szeptemberétől a Szőny-Komárom város Selye János 
Kórház intézeti gyógyszertárának a vezetésére kérték, mint rész
idős mellékállásra. Ezt a feladatot azóta is teljesíti. 

A 2/14-es patikában eltöltött hosszú szolgálati idő alatt 
többször Kiváló Dolgozói kitüntetésben részesült. 

Szolgálati ideje alatt több államvizsgás nevelkedett, úgy 
mint Sáfránné Dala Anna, dr. Kissné Cseke Margit, Musitzné 
Turi Zsuzsanna. 

A vezetése alatt nevelkedett szakasszisztensek közül né
hány: Bognár Imréné, dr. Száraz Jenőné, Szegedi Gyuláné stb. 
Mára már ők is nyugdíjasok. 

Dr. Virágos Lídia Mária 
Simonfi György Ferencné dr. 

Öcsödön született 1942-ben. Az általános iskolát Öcsödön 
végezte. Érettségi után Szegedre jelentkezett a Gyógyszerészi 
karra. 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudo
mányi Karán kapott diplomát 1965-ben. Gyakorlaton Debre
cenben volt. 

Majd, mint beosztott gyógyszerész !965-től Kabán kezdte 
pályáját. 
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Helyettesítő gyógyszerészként Hajdú-Bihar megyében 
múködött Debrecenben, Tetétlenben, Földesen, Bárándon és 
Nád udvaron. 

Kisbérre kerülve először, mint beosztott gyógyszerész, 
majd vezető helyettes lett. A kisbéri patileába !968-ba került. 

1973-ban férjhez ment, két gyermeke született !974-ben 
Zsuzsanna, majd I 977 -ben György. 

1980-ban gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből 
tett szakvizsgát. 

1983-1996-ig a bakonyszombathelyi patika vezetője lett. 
!997 -től (nyugdíjazásától) beosztott gyógyszerész a kisbéri 

Ezüstkehely Gyógyszertárban. 
2001-2006-ig egyéni vállalkozó gyógyszerész. Helyettesíté

seket vállal Tatabányán, Oroszlányban, Súron, Nagyigmándon. 
200I-2002-ig gyógyszertárvezető a kisbéri kórház intézeti 

gyógyszertárában. 

2003-tól ismét beosztott Kisbéren, a mai napig. 

Dr. W éber Gábor 

1919. július l-én született Budapesten. Édesanyja Bolgár 
Sarolta, édesapja dr. Wéber Dezső gyógyszerész, egyetemi ta
nár. 

A gimnáziumi érettségi után !93 7 -ben lépett a gyógysze
részi pályára. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 
végezte tanulmányait, ahol 1941-ben szerzett gyógyszerészi 
diplomát. I943-ban a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti 
Intézetben gyógyszerészet főtárgyból, valamint pharmacognosia 
és közegészségtan melléktárgyakból summa cum laude minősí
téssel doktorált. 

!943-tól !946-ig katonai szalgálatot teljesített a Légierők 
Gyógyszertárában. 
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1944-ben nősült, felesége Kiss Theodóra volt. Házasságuk
ból három gyermek (Gábor, Attila, Marianna) született. 

1946- 1949-ig Balatonfüreden Takács János gyógyszertá
rában dolgozott beosztott gyógyszerészként. !949-től az álla
mosításig édesapja budapesti gyógyszertárában, a Szentcsalád 
Gyógyszertárban dolgozott. Az államosítás után a Veszprém 
Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál eleinte beosztott, 
majd !951-től a balatonfüredi Fürdőtelep Gyógyszertár veze
tőjeként tevékenykedett. !951-től a Balatonfüredi Járási Szak
szervezeti Bizottság elnöke volt. 

1954 márciusától a budapesti Chinain Gyógyszergyárban 
helyezkedett el, mint önálló üzemmérnök az injekciós üzem
ben. Itt, mint újítási felelős, több elfogadott újítást nyújtott be. 

!956. augusztus l-én a Komárom megyei Tanács Gyógy
szertári Központjához került, a ldsbéri 2/12 -es gyógyszertár be
osztott gyógyszerészeként, majd 1962-től vezető gyógyszerész 
lett nyugdíjba vonulásáig. 

1956. augusztus l-től mellékállásban a Komárom megyei 
Tanács Il. sz. Kórházának, vagyis a kisbéri kórháznak a gyógy
szerraktárát is vezette. 

1959-től a kisbéri Szakszervezeti Szakmaközi Bizottság 
elnöke, majd 1965-től a Kisbér Községi Tanács Egészségügyi és 
Kulturális Bizottságának a tagja volt. Ebbéli tisztségének köszön
hetően több ízben kapott írásbeli elismerést a községben végzett 
kulturális tevékenységéért. 

1963-tól a Komárom megyei Tanács Gyógyszertári Köz
pont Szakszervezeti Bizottságának elnöke volt. A Komárom 
megyei Gyógyszerészeti Társaság vezetőségi tagjaként tudomá
nyos munkákban vett részt. Több tudományos dolgozatot írt. A 
Rozsnyai Mátyás emlékverseny bírálóbizottságának állandó tagja 
volt. 

Megyei Főorvosi és Egészségügyi Miniszteri dicséretben 
többször részesült. 
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Tudását folyamatosan gyarapította. Elvégezte az oktató 
gyógyszerészi, a gyógyszerésztechnológiai- és a toxicológiai 
tanfolyamot. 1966-tól, mint toxicológus gyógyszerész tevé
kenykedett Kisbér és környéke termelőszövetkezeti és bolthá
lózatában. 

!968-tól az országban az elsők egyikeként készített gyógy
szertári körülményele között infúziót (havi 400-500 litert) a 
kisbéri kórház számára. A készítményele sterilitása, minősége 
mindig kítűnő, első osztályú volt. 

Évente 3-4 TIT tanfolyam ot, majd méregkezelői és gomba
ismereti tanfolyamokat tartott. 

Munkásságát a Kiváló Gyógyszerész elismeréssel járó 
aranygyűrűvel jutalmaztálc 

Számos találmánya (pl. aranyérkenőcs, epekőhajtó és so
rolhatnám tovább J segített emberek ezrein. Ezek szabadalmaz
tatása folyamatban volt, de 1983-ban bekövetkezett váratlan 
halálával meghiúsult. 

Kiváló ember, szakember, családapa, nagyapa volt. Szá
munkra pótolhatatlan űr maradt utána. Emlékét szeretettel, 
kegyelettel és hálával őrizzük. 

W éber Marianna, leánya 
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Önéletrajz 

Horváthné Smudla Mária vagyok, Budapesten születtem 
!945. június 5-én. Tatahányára !947-ben költöztünk. A József 
Attila Általános Iskolába és az Árpád Gimnáziuruha jártam, 
itt érettségiztem 1963-ban. Mondhatom az akkori legkiválóbb 
tanárok tanítottak. Magyar nyelvre Csombor Vera néni, majd 
a gimnáziumban Molnár János, matematikára és fizikára, ame
lyek a kedvenc tantárgyaim voltak a V áruagy házaspár okított. 
Sokat köszönhetek azoknak is, akiket névszerint nem említet
tem. Érettségi után a Komárom Megyei Gyógyszertári Központ 
bánhidai gyógyszertárába vettek fel. Itt, mint jelölt dolgoztam 
három évig, majd a központ által működtetett 2 éves asszisz
tensképzőt végeztem el. Rögtön ezután beiratkoztam egy köz
gazdasági technikumba, így !968-ra képzett statisztikus, köny
velő és tervező lettem. Ez nagyban segítette az adminisztrációs 
munkák elvégzését. Mivel főnököm kétszer szülési szabadságon 
volt, úgy gondoltam addig én is kimozdulole BánhidáróL J elen t
keztem leltározónak Így sikerült sok embert megismernem a 
megyében, valamint találkoznom az akkor már idős patikusok
kaL Ezekben az években találkoztam dr. Halm Iván gyógyszerész 
úrral is, ami számomra igen nagy élmény volt. Ő fáradhatatlanul 
fiatalos érdeklődéssei és lendülettel kutatta nem csak a szakma 
rejtelmeit, de a múltját is. Fontosnak tartotta, hogy az utódok 
megismerjék szakmánk kezdeti nehézségeit és harcait. Az ő 
gyűjtése nagy segítség volt számomra. 

1982-ben vált lehetővé a gyógyszerexpediálói szakvízsga 
letétele Sopronban. Ekkor már férjnél voltam és megvolt a két 
fiam is. Mivel szeretek iskolába járni, így a Pártiskolára jelent
keztem alapképzésre. Innen tanárom javaslatára bekerültem és 
elvégeztem a középfokot nappali egyéves rendszerben. Amikor 
belekóstoltam a filozófia szépségeibe, úgy gondoltam mélyebben 
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is megpróbálom megismerni ezt a világot. Három év filozófia és 
három év vallástörténeti tanulmányt végeztem, mondhatom sok 
olvasással és nagyon sikeres vizsgákkal. Itt is igen kiváló tanáro
kat ismerhettem meg az évek során. Nagyon szeretek olvasni, 
zenét hallgatni fiatalabb koromban igazolt kosárlabdás voltam 
a Gyöngyösi Elek irányította csapatban. Szeretnék többet szín
házba járni, de legjobban azt szeretem, ha kérdeznek és én, amit 
tudásban felhalmoztam, azt tovább adhatom az ifjúságnak. Tíz 
évig klubarn működött fiatalokkal, ahol a célom az olvasás meg
szerettetése és az érdeklődési körük bővítése volt. 

Szakképzésern után foglalkoztam egészségügyi felvilágosí
tással, előadásokat tartok a mai napig is, ha igény van rá, akár 
nyugdíjasklubokban, akár iskolákban. Nyelveket, az proszt és a 
latint középiskolában tanultam, nem mondom, hogy tudom is, 
de a latin nyelvtan megismerése és a fordítások, azért nyomot 
hagytak gondolkodásomban. Nyelvvizsgám alap és középfokon 
van olasz nyelvből. Mai napig is levelezésben állok egy újságíró
nővel és egy üzletasszonnyal Olaszországban. 

Amit elértem köszönhetern fantasztikus szüleimnek, akik
től mindig azt hallottam, hogy a tudás az amit nem vehet el 
tőled senki. Ez adott erőt továbblépni, amikor 34 évi munka 
után munkanélküli lettem. Mögöttem a szerető családdal és egy 
kiváló, erőt adó baráttal sikerült talpon maradnom és megőrizni 
optimizmusomat. Most nyugdíjas vagyok és minden vágyam a 
folyamatos átadása annak a sok kincsnek, amit olvasással hal
moztam fel magamban. Szerencsére mindig vannak körülöttem 
kívánesi gyermekek és felnőttek, akik szívesen hallgatják elbe
széléseimet. 
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Felhasznált irodalom 

Magyarország megyci kézikönyve 1997. I. fejezet 
Gyógyszerészek zsebnaptára 1928. IV. fejezet 
dr. Halm Iván gyógyszerész 250 év patikáinak története me
gyénkben (a felmérés az 1960-as évek végén zárul.) 
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Köszönet a szellemi és anyagi támogatásokért 

Anyagi támogatók 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
Dr. N agy Istvánné 
Harasta Sándorné 

Varga Istvánné 
Szabó Mária 

Dr. Marx Bálint 
Németh Ferenc 

Molnár Mária informatikus 

Városi Könyvtár 
Csics Gyula igazgató 
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