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Szabadka, 2011. július 7-10. 
 

                                                         
 

A rendezvény témái: 

- A Magyar Gyógyszerész Egyesület Délvidéki járásának történetéből 

- A Délvidék művelődésének történetéből 

- Kulturális kapcsolataink 

 

A rendezvény Szabadkán a Középiskolások Diákotthonában kerül megtartásra, az előadásokat 

közös megbeszélés követi. Szabadka és más városok nevezetességeivel való ismerkedés teszi 

teljessé az együttlétet. A szakmai programot egész napos kirándulás követi a Palicsi tó-, 

Zenta-, Óbecse és más helyiségek felkeresésével. 

 

Program: 

 

A VIII. Gyógyszerésztörténeti Szabadegyetem 2011. július 7-10 között Vajdaságban, 

Szabadkán került megrendezésre Dr. Grabarits István és felesége, valamint Dr. Kapronczay 

Károly és fia nagyszerű szervezésében. A régóta visszatérő résztvevők körét most is szép 

számban bővítették levéltárosok, könyvtárosok és történészek is a fiatal gyógyszerészek 

mellett. 

 

Az előadások: 

- Kapronczay Károly: A vajdasági egészségügyi történelme  

- Buzinkay Géza: Folyóiratok a vidéken. A sajtó problémái a 19. - 20. században. 

- Péter H. Mária: Ferencz Áron (1880 - 1954) - Egy erdélyi gyógyszerész élete a trianoni  

                           szerződés után 

- Kapronczay Katalin: A magyar orvosok és természet megfigyelők XXX. kongresszusa 

                                    Szabadka, 1899 

- Ambrus Tünde: Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo Észak-Magyarország (Felvidék) és  

                            az I. világháború. 

- Grabarits István: Adatok a vajdasági Magyar Gyógyszerészek Szövetsége történetéhez  

                             (1867- 1945) 

 

A szállást, étkezést és a rendezvény helyszínét biztosító kollégium jó kiindulópontja volt 

programjainknak. Első délután már kis ízelítőt kaptunk a városról egy rövid séta közben: 

otthon éreztük magunkat az alföldi mezővárosokra jellemző, régi polgári házakból álló 

utcákon és szecessziós épületek között. Másnap, az előadások utáni sétánkon a város 

történelmét, jellegzetes épületeinek történetét ismerhettük meg. 
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A városnézés során elhaladtunk a ma már pusztulófélben lévő zsinagóga mellett. 

 

              
 

Szabadka több szecessziós épületét is felkerestük, tökkek között a Magyar Konzulátus 

épületét,  valamint megcsodáltuk a városban a szecesszió sokszínű megjelenését, a könyvtár 

bejáratának szobrait. 
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Gyönyörködtünk kívül-belül a városháza Róth Manó készítette üvegablakaiban és a belső 

csempeborításban. 

 
 

            
 

Élveztük a hangulatos sétálóutcák kávézóinak mediterrán hangulatát, felidéztük Kosztolányi 

és Csáth Géza emlékeit. 

 

              
 

Felkeressük a patikamúzeumot is: 
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A következő két napban eljutottunk Magyarkanizsára, ahol koszorút helyeztünk el Kosztyik 

János (1803 - 1890), méltatlanul elfeledett gyógyszerész sírjánál.  

 

                                        
 

Zentán nagy élmény volt látni többek között a Tűzoltóság épületét kívül és belül is. 

 

                            
 

Déltuán pedig a Palicsi tavat néztük meg, amely a promenádok korát idézte 

 

                
 

A Róka-tanya és a Ludas-tó emlékezetes marad vendégszeretetével és a fürdőzéssel. 
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Bejártuk Óbecse községet is. 

 

                                   
 

 

Óbecsén megkoszorúztuk a híres kémia professzor, Than Károly (1834-1908) szülőházán az 

emléktáblát, és megtekintettük az óbecsei városházát is, majd alkalmunk nyílt Budaházy 

István könyvismertetőjét hallgatni és beszélgetni. 

 

                
 

 

                                            
 

 

Nagy élmény volt találkozni újra a közel s távolban élő, a magyar gyógyszerészet értékeit 

megőrizni és felmutatni szándékozó ijfú és örökifjú kollégákkal, és abban a reményben 

búcsúzni egymástól, hogy jövőre a következő nyári egyetemen ismét találkozni fogunk! 

 

       Dr. Pál Éva Zsuzsanna (Kecskemét) 

 


