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:\II. világháborúban 111eghalt gyógyszerészek. Il. k.iegészítés~·: 

/Jr Sági Er::séhc! 

.~\ két k(izlc1nCny n1cgjch.:11ésC1 ki.lYetöen a korúntsein 

teljes listút az <il<íbbi adatokkal tudjuk bl)viteni. 

Ber11úrfJ S(índor ''' 1 N79. Nyiregyhúza. dipl. l CJO-L Bu

dapest. a csapi. Ung 1negyei gyógyszertúrót és annak épü

letét a II. vilúghúború Sllrún cgy bo1nbatal~i!a1 1cljcscn 

1ncgse1nn1isitcttc. a gy{1g)'Szenúr tulajdonosa a hóború 

\'Ctlcn ú!dozaln h.:t! ( l ]. 

[J1: /laus .\fik/iís 1888. !\::i~j,·unos. Tl1rnn1~·!l 111„ dip!. 

1909. Budapest. ! 92.2-bcn or\·osdoktL1rí okle\"eh.:t szcr

zett. ,Az elsö \·ilúghúborúban fühadnagykL-nt ::>Ztl!gúlt. a 

pesti \'"II. kerület! K.cre::>zl gyúgyszcnúr tulajdonn::>a a !!. 
\'i!úghúború alatt c!tünL ha!úlúnak he!yc isrncrctlcn l2.J. 

11ornacsek .·/11ta! ~' ! 90-f. Szo1nb<1thcly. dipl. l 92i':. Bu

dapest. Több \ 1as 1ncgyci gyógyszcnúrh<lll ú!lt alkalina

zúsban. TartalL-kos katonatisztként került ki a kclcti fonl

ra, a doni útlörCsnCl vc::;ztct!t.: éli:tCt l3 J. 

/)1: l\iráldi Jú11os *]808. i\lisk(dc. dipL ]l)J(I. a pcsti 

cgyctc1ncn l-lcrtz csalúdnCvcn. Nt:1nctnrszúgi tanu!inúny

út utún a 1nisko!ci :\rany Oroszlún gyógyszcnúrat vezet

tc. Szak111ai Cs közéleti 1nunkú1 végzcll. ls1nt.TL'tlL'n helyen 

Cs idöbcn tl:ltchctDcn a holocaust ü!dllzata li:tt 19-1-4-hcn 

[3, 4]. 

'Kicgé.szité.s :i Gyógy.szcré~z...:t .!./. -!7-\ -lS!I (.?.f1{IOJ é~ ·15. 377 (2(1{1! I· 

bi:n mcgjcknt kl"1zkmé11yhc::-

A.·or111os Aladtir ,., ! 889. Babócsa. Soinogy 111 .• dipl. 

Pl'.sl ! 911. l 915-t("!] a pesti t\·lagyar Kirúly gyógyszcrt<ir 

bCrlöjc, 1najd tulajdonosa. Több évig ipari gyógyszer

gyúrtóssa! roglalkozlltl. 1929-bcn 1ncgalapította és vczct

ti.: a ~o\·ochL'111ia vcgyCszcti gyúrat. \ia\ószínüen a 11. v1-

lúgh<iború idcj0n halt n1cg. is1ncrctl~n körül111l:nyck kö

zöl\ f). 4], 

Sikh"s /.,is:/1i ~y1\gys1.cr~sz„ dr. \Vicncr Jcn{lnL- !ívCrc. 

a SZ(l!llbathclyi kígy(°i patika rnunkatúrsa n1t:g a inunkaiú

hnrba szúllítús <ill..:aln1;iból a \'<JSÚ!i szúllitús sorún ii11gyi!

kossúgc1t klivclclt cl l3J. 

l. /)r IJL·n1ár ,:,·,í11ilur h·ti11 !Út1r\·us ::;1-ivcs kt'iz!Csc. 

' .'!:n1odits /,tÍs:/1í gy·\:lgys/.crL-::>z szi\·cs kl.lz!L-sc. 

-" /);: .'i':igL'/\'íÍi:r r·1.-'/'t'!IC." Szt11nb~11hcly újabb pati!~úi

nak ti.in0nctc. Vasi S1:c1n!c !992·J. 

-l. S:n1odirs Lús::hí: \ic\·cs 1nagyar gyúgyszcrCszck. 

Budapest. 2on 1. k0zirat 27„ 57. o. 

!(üsziinctL't nlLH1dunk 1nindazt1knak. akik hozz.új•intl

tak ahhoz. hogy· a höhorú ~i!do::at<"i\·<i v:ílt gyógyszcré

::;zckrlil 1ncgcn1!ékczhcssünk. 
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l<órhá2i Gyógyszerészek Xiii. Kongresszusa 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 

2002. szeptember 20-22-én Szegeden rendezi meg soron következő kongresszusát 

K1en1c1t u!:n1akorók a /::Qveíkezö!:: 

1. 
2. 

tnrorn1cíció: 

Gyógyszeri.::·12:ssel kc:pcsolc1tos hib2'ik 

Onkoter~ipia 

f\ kórhtizi gy'ógyszerészcL aktu~ilis prolJk·rn~;i 
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