
A Réthy-pályadíj 

 

Id. Réthy Béla gyógyszerészi tevékenységének emlékére, a család leszármazottai 2004-ben 

megalapították a Réthy pályadíjat, amelyet évente a legjobb tanulmányi eredményt elért 

Békés megyei végzős gyógyszerész kap Szegeden. A díj elnyerésére pályázni kell, a 

pályázathoz szükséges dokumentumok kitöltésében a Tanulmányi Osztályon nyújt segítséget. 

A pályadíj átadására minden évben a nyári gyógyszerészavató ünnepségen kerül sor. Az idei 

díjakat 2014. június 28-án adta át a Réthy család képviselője, Réthy Katalin. A díjazottak 

ezúttal Bozó Dóra és Szalai Gábor gyógyszerészek lettek. 

 

Bozó Dóra Békéscsabán született, ott folytatta középiskolai tanulmányait is. 

Egyetemi évei alatt nyári gyakorlatait különböző békéscsabai patikákban töltötte le, 

államvizsgás jelöltként pedig a csabai Réthy Pál Kórház Intézeti Gyógyszertárában dolgozott. 

Szalai Gábor Orosházáról származik, az asszisztensi oklevél megszerzése után döntött úgy, 

hogy felvételizik a szegedi Gyógyszerészeti Karra, a felvételit sikerrel abszorválta. Gábor 

igazi közösségi ember, évfolyamfelelősként dolgozott, de a HÖK és a kollégiumi élet 

szervezésében is szerepelt vállalt. Tanulmányi eredménye mindvégig jó volt, emellett a SZTE 

Klinikai Gyógyszerészeti Intézetében TDK pályamunkát dolgozott ki, amellyel a 

Tudományos Diákköri Konferencián helyezést is elért. Az „Év gyógyszerészhallgatója” 

tanácsadási versenyen 2013-ban 3., 2014-ben 2. helyezést ért el.   

 

A két fiatal gyógyszerész mellett – tekintettel a Réthy-díj 10 éves jubileumára – a korábbi 

díjazottak is összegyűltek, és találkozhattak a díj alapítóival, Réthy Erzsébettel és Réthy 

Imrével. Az eddigi díjasok a gyógyszerészet több területére kerültek: van közöttük kutató, 

oktató, hatósági munkatárs, iparban dolgozó gyógyszerész is, de természetesen olyan is, aki 

alapellátásba került, és a tára melletti munkát tekinti hivatásának. 

 

 

 
 

Az eddigi Réthy-díjasok egy csoportja, a Réthy-család képviselői és a SZTE Dékáni 

Hivatalának vezetője Szegeden 2014-ben 

(Kozma Eszter, Árvai Gabriella, Molnár Zsuzsa, Kesjár Katalin, Seres Adrienn, Deák Beáta, 

Réthy Erzsébet, Réthy Katalin, Réthy Imre és Lantos Ilona) 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id. Réthy Béla élete 

 

Idősebb Réthy Béla 1862-ben született 

Szarvason. Gyermekkori álma valósult meg, 

amikor gyógyszerész lett. Rozsnyai Mátyás 

és Than Károly volt a tanítómestere. 

Békéscsabán Varságh Béla 

gyógyszertárában kezdett dolgozni friss 

diplomásként, amelynek 1911-ben a 

tulajdonosa lett (a gyógyszertár ma is 

működik a Szent István téren). 

 

Az ő nevéhez fűződik a Pemetefű 

gyógycukorka és a kámforos linimentum 

kifejlesztése, melyért az 1896-os Millenáris 

Kiállításon díjat is nyert. Komoly szakmai 

tevékenysége mellett, számtalan közéleti 

szerepet is vállalt. Mindig kiemelt figyelmet 

fordított az utánpótlás nevelésére. 
 

Réthy pályadíjasok: 

2013 - Árvai Gabriella 

2012 - Zolnai Diána 

2011 - Kesjár Katalin 

2010 - Kozma Eszter 

2009 - Seres Adrienn  

2009 - Deák Beáta 

2008 - Baki Gabriella 

2007 - Wéber Edit 

2006 - Bíbel Gabriella 

2005 - Nagy Barbara 

2004 - Molnár Zsuzsa 

 


