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frijdahnas kötelcsségen1ct teljesíteni.
anükor a tvlagyar Gyógyszerészeti
„rúrsasúg. a gyógyszcrésztudo1nányi
karok. a gyógyszerész szaksajtó és az
egész 111agyar gyógyszcrész-túrsada10111 nevében búcsúzo1n a 1nagyar
gyógyszerészet doyenjétől. dr. Zboray

Bertalan grúnit diplon1ús gyógyszerész föfelügyclötöl.
ivlidön Eíjdahnas búcsút kell vcnHt!Jn tölc. clgondolkodo1n. hogy Ö. aki
élete egy-egy részében az anyagok
kén1iúját. 1núltunk alakul~ísát fiirkésztc. in1111úr 111aga is hasonló titkok hordozója lett.
K.üzdchncs. tct1ckbcn gazdag életet é!t. púl:yúja tön.:t!enül ívelt !Cl felé. l~lcténck. tevékenységének cgy~cgy része 1núra cgyetenli tananyaggú ncn1csi.ilt. :\ szinte 1negszán1lú!hatatlan cn1lítésrc érdcn1cs tevékenysége közül
h<'1nnat szeretn~k kien1clni.
1. Egyetcn1i tanu\111únyai során bekapcsolódott a
Gyógyszerészhallgatók Segítő- és Önképző Egycsületé!it.:k n1unkújába. ahol a könyvtúrosi teendökct l<ltta el. .A
könyvtúri 1nunkúhoz való vonzódúsát kan1atnztatta. a1nikor nyugdíjba vonulúsút követően. gyógyszerészi púlyájúnak índul;:'1si helyén a Sc1111ne\\vcis Egyc1c111 Egye1enli
Gyógyszcrtúri1ban dolgozott tovúbb. Jclcntös érdcn1ct
szerzett a i'vlagyar Gyógyszcrésztudoinúnyi Túrsasúg és a
!Vlagyar Gyógyszerész Egyesület könyvtár anyagúnak
1ncg1nentésévcl. a több. 1nint 10 ezer kötetes gyüjte1nény
köny\·túrba való elhelyezésével.
2. Schulek Ele111ér 1ncghí\·úsúra kapcsolódott be az ak~
knr 1negalakult Orszúgos K.özcgészségügyi Intézet inunkájúba. ahol lc\·ékcny részese volt a vilúgszertc clis1nen
1nagyar hatósúgi gyógyszercllcnörzés n1egszcn·czésének
és fej !esztésének.
3. Gyógyszerészi púlyafutúsúnak kezdetén - az Egyctenli Gyógyszenúrban letöltött tanulóévek utún -·- a
Gyógyszcris1nereti Intézetben készítclte cl a doktori
disszertóciójót és kapcsolódott be a gyógyszereszha!lgatók oktatúsúba. Itt csatlakozott a fiatal tanúrscgédek baráti köréhez. a1nely túrsasúg volt az egyik alapja a Ntagyar
Ciyógy·szerésztudornúnyi Túrsasúg 111cgalakulúsúnak.
an1ely tú!éve a történeln1i vúltozúsokat napjainkban I\/lagyar Gyógyszerészeti Túrsaság néven töretlen akarással
rnüköclik. S':e111é~réhc11 a: utolsó alapító tag is e/t(h'o:ot!
ki'i:ülii11k.
:\ szak1na és az á!la1ni hivatalok is. szó1nos kitüntetéssel lsn1crték el tc\'ékenységét. 111elyek közül szú1110111ra.
dc úgy vt'.len1 az ünnepségen részt\·cvök 1nindcgyikc
szú111úra 1nélységesen n1cgindító volt. a1nikor G1J11c: .·ir-

Bertalan 100. szülctésnapjún a Parlan1cntbcn nyújtotta út „.-/ kcJ:társasági
eln6ki ara11yéren1" kitüntetést.
1\ szívből jövő. 1ninden sablontól
n1entes elnöki beszéd nen1 csupún és
legfőképpen nen1 elsősorban az egészségben n1eg~rt 100 évnek szólt, hancn1
annak, ahogyan ezt a 100 évet egy
nagyszerü ernber. sokak javúra cselekedve. n1cgénc.
:\ hal{il niindannyiunkat u1o!ér. .'\z
e1nberi élet többnyire csak egy !óbnyon1 a hon1okban, an1cly bt:oinlik.
Zboray Berci búcsi. aki 1nos1 túvozott
közülünk. n1ély·ebb. szinte kitörölhetctlt:n nyo111ot hagyott 1naga után.
Gyúszoljuk öt. akik itt úllunk. és rnég többt:n, akik túvolabb vannak. és csak lélekben lehetnek itt. akik t!szteltCk. nagyra becsühék és szerették és akiket Ö is szeretett.
szükcbb csalódj ón és barúti kön:n túl n1~isok. tisztclöi gyúszoljúk szívük n1élyén. Fúradhatatlanul 1nunkúlkodott.
„\1ivcre al\is, non sibi" lehetett a jelszava. Sokat dolgozott a közért. előrehaladott kora ellenére ott lúthat1uk
csaknen1 1ninden gyógyszcrCsz szak1nai rendezvényen.
(:s 1ncgtisztelönck tartottuk jelcnlétél.
Szún1unkra akik is1ncrtük ÖL a kötelesség teljesítés
példájút adta. :\ kötelesség teljesítését becsületbeli tartozús lerovúsúnak tekintette. ·rudatában volt annak. hogy
csak az egészen júl végzett 1nunka adhat nyugodt lelkiísn1cretci. békés úln101.
Bölcs. érzü. okos crnber voh. Nagyon sokat !ehetett
tölt: tanulni . .:\zt a n1orúlis hitet és tartós!. an1cl!yel rendelkezett. csak nagyon kevesek 1nonclha1júk 1nagukénak.
K.eclvcs. szeretetre 1néltó en1bcr volt. akinek élctclc1nc
a dcrü volt. i\,linden beszélgetés vele azt a hitet erösítctte
rneg. hogy igen inagas korban. 90 év felett is lehet teljes
életet élni. hogy boldog is lehet az e1nbcr. Derüt és szere~
!etet úrasztott. ainibül olyan kevés van. Sokan állunk itt a
ravatal körül is. akik n1a is örizzük. ha n1úskCnt ncn1. h~it
einlékezetünkbcn. kézzel ín bíz1ató sorait, kedves szavai!_
1\ t"vlindenható úldúsa legyen élete önzetlen 1nunkújún.
En1lékc 111cg:becsült 1narad ha\úla utún. inert példaadúsa
élni és gyün1ölcsözni fog.
l(edves Berci búcsi. igaz jó barútunk. 111unkatúrsunk.
tanitó1nesterünk. szeretetünk és bccsüléslink kist::rjen utadon az örökkévalóság felé.
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