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Előszó 

Második honismereti füzetern Tata és környéke patikusait, pati
káit mutatja be. Ez a mű nem azért készült, hogy ezt forrásként hasz
nálják tudományos munkákhoz. Viszont nem jelenti azt, hogy a benne 
leírtak nem felelnek meg a valóságnak, de egy könnyen olvasható, 
inkább figyelemfelkeltő művet szerettem volna írni. 

A komoly kutatásokkal járó, az egész megyére kiterjedő munkát 
meghagyom tanult kollégáimnak. 

Ez inkább csak olyan adatgyűjtés, emlékezés, amit én írtam. Saj
nos nem teljes, sem az Oroszlány, sem a Tata patikáit bemutató anyag, 
hiszen három gyógyszertár nem kívánt szerepeini könyvemben. 

A munkát nagy szorgalommal és szeretettel végeztem, hiszen igen 
értékes és érdekes dokumentumokra bukkantam, amelyeket mielőtt 
otthon a fiókban elporladnak érdemes megőrizni az utókornak, vala
mint hozzáférhetővé tenni az érdeklődök részére könyvtárak útján. 

Nem könnyú, de nagyon szép szakma a gyógyszerészet, kár lenne 
érte, ha ma pusztán kereskeddemmé válna. 

Bízom abban, hogy a fiatalok most is érdeklődéssel, szeretettel, 
empátiával fordulnak a beteg emberek felé, mert rohanó világunkban 
még inkább szükség van arra, hogy valaki figyelemmel hallgassa meg 
problémáikat. 

Végezetül nagyon megköszönöm a hozzátartozók és a most dol
gozók segítségét, hogy szűkös idejükből rám is szántak néhány percet. 
Köszönöm a rengeteg szép anyagot, amit így be tudunk mutatni mások 
számára is. 

Nem utolsó sorban köszönöm a szellemi és anyagi támogatásokat, 
amelyek lehetővé tették a könyv megjelenését. 
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Tata rövid története 

Tata és környéke
1 
elsősorban melegvizú for

rásainak köszönhetőerr már a legrégibb időktól 
kezdve ember által lakott hely volt. A gimnázium 
alatti Porhanyókó-bányában talált mamutcsontok, 
valamint a Kr.e. 50-40 ezer éves alatti1 növényi, 
emberi maradványok és a tűzhely arra utalnak, 
hogy itt huzamosabb ideig éltek embercsoportok. 

Kr.e. II. században, miután a rómaiak elfog

lalták Pannóniát, a Duna mentén megépítették a limes egyik fontos 
katonai táborát, Brigetiot (Ószőny). A Tatához közeli tábort a Látó
hegy oldalán végigfutó római vízvezetéken az ún. Kismosó-forrásokból 

látták el ivóvízzel. 
A népvándorlás idejéból Tatán és környékén germán és avar lele-

tek kerültek elő nagyobb számban. 
Tata az Árpád-házi uralkodók idején ldrályi birtok volt. Az itt levő 

bencés apátságról a IX. századból fennmaradt írásos emlékek tudósíta
nak. A település neve Tata alakban először 1221-ben fordult elő. 

A Xlll. századtól, egészen 1326-ig, a Csák család uradalmához 
tartozott. A rnezővárosi jogot Zsigmond király uralkodása idején kapta 
meg. A király kedves tartózkodási helye a tatai vár, ahol királyokat (J a
gelló Ulászló lengyel, VIII. Erik dán) látott vendégü!. A történészek az 

ő uralkodása idejét nevezik Tata első fénykorának. 
Az 1440. február 21-én Komáromban megszületett, a későbbi 

V Lászlót
1 

amikor Komáromból Sz.ékesfehérvárra vitték koronázásra, 
1440. május 14-én a főúrikíséret és a magyar Szent Korona a tatai 

várban töltötte az éjszakát. 
1459-ben olvashatjuk oklevélben a Tatával később teljesen össze

épült Tóváros nevét. A két település évszázadokon át egymás mellett, 

de külön közigazgatással élte életét. 
Zsigmond halála után Tata, a várral együtt a XV század egyik leg

hatalmasabb családja, a Rozgonyiak birtokába került. 1467-ben Mátyás 

király visszaváltotta a várat, így az ismét királyi birtok. 
1472-től Mátyás minden évben egy alkalommal Tatán vadászott, 
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s ide tért vissza a Habsburgokkal vívott háborúk fáradalmainak kipihe
nésére is. Mátyás 1485-től gyakran utazott Tatáról kocsiszekéren Bécs
be. A Tatával szomszédos Kacs község nevébő!, ahol a gyors szekereket 
készítették1 a kocsi elnevezés került át az európai nyelvekbe. 

A várat 1494-től már Il. Ulászló király birtokaként említik. Né
hány vadászattól és fogadástól eltekintve a király nem tartózkodott 
Tatán. Kivételként említhetjük az 1510. évi országgyűlést, amit az or
szágban dúló pestisjárvány miatt, a későbbi Tóváros főterén tartottak. 

A törökök 1543-ban foglalták el Tata várát. A 145 éves török 
uralom idején kilencszer cserélt gazdát, és összesen tizenhat évig volt 
a vár török kézen. 

A Rákóczi-szabadságharc idején, 1705-ben, a Bottyán János ve
zette dunántúli hadjárat során rövid időre a kurucok kezére került a 
vár. 

A tatai uradalma t, Tatát és a környező falvakat l 72 7 -ben az 
Eszterházyak ifjabb, fraknói grófi á gába tartozó Eszterházy József 
vásáralta meg. A mezővárosba hívott építészek (Fellner Jakab, Éder 
József, Grossmann József, Schweiger Antal}, mérnökök (Bőhm Ferenc, 
Mikoviny Sámuel} keze nyomán kialakult Tata, Tóváros és Váralja. 
Az első négy Eszterházy gróf életében, l 72 7-1811 között, Tata nem 
csak az uradalom igazgatási központja volt, hanem Komárom várme
gye egyik legszebb, barokk stílusú épületekben gazdag mezővárosává 
fejlődött. 

Eszterházy József gróf l 733-ban kiáltványt adott ki azzal a céllal, 
hogy az általa küldött személyek a német tartományokból katolikus 
telepeseket toborozzanak. A német telepesek 1733-1750 között 
érkeztek Tatára. A katolikus német telepesek a magyar protestáns 
jobbágyok általlakott Kertalján lávül, a Kacs község felé eső területen 
kaptak házhelyet az Esterházy uradalomtóL Napjainkig megőrizte a 
város ezen része az Újteleg a német Neu-Stift szóból magyarosított 
"Nájstil( elnevezést. 

A franciáktól 1809-ben elszenvedett győri vereség után I. Ferenc 
(1792-1835) magyar király udvarával két hónapig Tatán, a grófi kas
télyban tartózkodott. A kastély északi toronyszobájában írta alá 1809. 
október 14-én a Schönbrunni békét. 

Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc utolsó 
szakaszában, Komárom várának közelsége miatt, Tata és környéke je-
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lentás szerepet játszott. 1849. májusának első napjaiban Görgey Artúr 
fővezér Tóvárosba, a Szarka fogadóba helyezte főhadiszállását, s május 
3-án innen indult Buda ostromára. 

Az !867-es kiegyezés után megkezdődött Tata és Tóváros nagy
arányú városiasadása és kisebb gyárak (cukorgyár, bőrgyár, gőztég

lagyár; pokróc-, tarisznya- és szőnyeggyár) építése. 1883-1884-ben 
épült meg a Komárommal és Budapesttel összekötő vasútvonal1 a szép 
vasútállomáss al. 

A XIX. század második felében Eszterházy Miklós gróf meg
építette a tóvároskerti vasúti megállóhoz közeli versenypályát/ és 
meghonosította Tatán az évenkénti rendszeres lóversenyeket. Ezen a 
pályán az első versenyt !886. szeptember 30-án rendezték meg. A 
gróf a lóversenypályamellett saját költségén vasúti megállót építtetett 
Tóvároskert néven. 

!888-ban építették fel a Várszínházat, ahol a lóversenyek idején 
hangversenyekkel és színházi bemutatókkal szórakoztatták a Tatára 
érkezett vendégeket. A színházat 1913-ban Eszterházy Ferenc gróf 
özvegye, féltve Ferenc fiát a bohém élettől, a hitbizományt a felesleges 
kiadásoktól, elrendelte a Várszínház lebontását. Helyére építették fel 
a lovardát. 

Esterházy Miklós gróf a rendházból kiszorult piarista gimnázi
um elhelyezésére !892-ben felépítette a kis gimnázium épületét. Az 
Esterházy-uradalom segítségével és állami segéllyel 1911-1912-ben 
felépült a nyolc osztályos piarista főgimnázium. 

A trianoni békeszerződés után, 1921-ben az ún. második király
puccs alatt, IV Károly (1916-1918) feleségével és minisztereivel októ
ber 24. és 26. között a tatai Esterházy kastélyban tartózkodott. 

A két világháború között, a két iker község városiasadása felgyor
sult. !927-ben felavatták az új tóvárosi községházát, 1930-ban átadták 
a tanulóknak a Szent Imre fiúiskolát, még ebben az évben, a piarista 
rendházban, az új szárnyban a konviktust, végül 1943-ban az új út 
mellett a Mezőgazdasági Népiskolát. Ekkor a községnek már volt men
tőautója, és 1930-ban az Esterházy utca (ma Ady Endre u.) 32. számú 
házában dr. Mike József sebész-főorvos megnyitotta szanatóriumát. Dr. 
Karnis József ajánlásával a Szent Erzsébet Kórház nevet vette fel. 
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Az Eszterházy-uradalom tiltakozása ellenére 1938. június l-el 
Tata és Tóváros közigazgatási egyesítése megtörtént. A Ciframalom 
előtti híd mindkét oldalán az oszlopokról eltávolították a Tata illetve a 
Tóváros feliratú, a községek határát jelző helységnévtáblákat.' 

A nagyközség életében az 1945 utáni évek, bár nagy változást 
hoztak, de a fejlődés, az építkezések csak jóval később, 1954 után in
dultak meg1 amikor Tatát újkori történetében várossá nyilvánították. 

dr. Körmendi Géza 
néprajzkutató, tanár 
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Angyal Patika - Tata 

A tatai "Angyal" Gyógyszertárat a B.M. 22.868/Vl/Il/1891 sz. 
alatt engedélyezte Karika Béla gyógyszerésznek. Ezúttal Tatán meg
nyílhatott a harmadik gyógyszertár. Felállítási helye eredetileg a Hajdú 
utcában lett volna, de Karika Béla gyógyszerésznek sikerült engedélyt 
kapni az Erzsébet téren. Ahol is a Konkoly-Thege Imre igazgatósága 
alatt álló "Tatai és Tóvárosi Takarékpénztár" működött és ennek épü

letében létesült a patika. 
Ez az épület a ma is meglévő modern, neobarokk épület, 

nem csak gyógyszertár, hanem gyógyszerészi háromszobás lakást is 

magábafoglalt. 
A takarékpénztár épületében ma a Tatai Jánosi Kórház sebészet, 

belgyógyászat
1 

röntgen és szemészet, stb. osztály nyert elhelyezést 

(1966). 
A gyógyszertár a földszinten, a bejárattól balra, az épület utolsó 

jelenlegi két ablakos helyiségében volt. 
Karika Bélától bérelte 1907-ig Michl Géza, a későbbi .,Városi" 

Gyógyszertár tulajdonosa. 
1913-tól Kátai Samu (Gyógyszertári Zsebnaptár 1918), Róth 

Manó, Memlauer Aurél, majd Ferenczy Árpád1 utána leánya, Ferenczy 

Margit voltak a tulajdonosok. 
Ferenczy Margittól, az akkori sajnálatos jogi törvény értelmében a 

Sztójai kormány megvonta az engedélyt és Hegybíró József gyógysze

rész kapta meg a személyi jogosítványt. 
1945-ben Frenczy Margit ismét visszakapta gyógyszertárát. 
1950. július 27-én államosították és a 2/23-as sorszámot kapta, 

majd a minisztérium engedélyével Oroszlányba helyezik át, mivel 
itt még nem múködött gyógyszertár. Több hónapos átalakítás után 
itt nyitja meg kapuit 1950. december 18-án Guzziásy László kiváló 

gyógyszerész vezetésével. 

10 

--------------., 

Városi Patika - Tata 

Tata és megyénk egyik legrégebben alapított patikája a "Városi" 
Gyógyszertár nevet viselte és helyileg alapítási helye a Kossuth Lajos 
tér 2. szám volt. 

"A tatai gyógyszertárak monográfiájának összeállítása rendkívüli 
nehézségekbe ütközik1 rn,ert Komárom megye teljes levéltára a háború 
alatt átkerült Bajnóc várába, ez ma Csehszlovák (!966 szerk.) területre 
esik. Mégis sikerült a következő adatokat a múltból előásni." dr. Halm 
Iván, tudományos gyógyszerész. 

Tehát a gyógyszertárat l 77 4-ben alapították, első tulajdonosa 
Nyírtit Ferenc gyógyszerész volt. Fia az Eszterházy uradalom fávegyé
sze volt. 

A következő két tulajdonos ismeretlen. 1876-ban vette át 
Bischoff Lipót gyógyszerész a patika vezetését. A gyógyszertár erede
tileg reáljogú volt. 

1907-ben Michl Géza vette meg a gyógyszertárat, ekkor ez sze
mélyjogúvá vált. Ő bérbe adta Budánovits Istvánnak (Zágráb 1939), 
majd később Schlick Aurélnak, aki az 1945-48-as Évkönyv szerint, 
előtte Jászfelsőszentgyörgyön az 1929-ben alapított "Boldog asszony" 
Patikárrak volt a felelős vezetője, amely Bódi Miklós tulajdona is volt. 

Az államosításig a patika Michl Géza özvegyének tulajdona. 
Michl Géza l 949 augusztusában halt meg. Így az özvegyi haszonélvezet 
1950. július 28-ig, az államosításig tartott. 

Michl Géza alatt a beosztott gyógyszerész Bódi Miklós volt, így 
halála után ő lett a gyógyszertár felelős vezetője. 

1950. március 14-én Bódi Miklós kilépett és március 16-án 
Bordács György lett a gyógyszertár vezetője. 

Az államosításkor Bordács György lett a felelős vezetője. Segítője, 
1951-től Németh Rózsi, aki takarítónőként kezdte, később mint tech
nikai dolgozott a gyógyszertárban. 

1951-52-ben az államosítás után első beosztott gyógyszerész 
Réthy Béla volt. 

!952-ben Horváth Zoltán gyógyszerész került a patika élére, de 
csak augusztus l-jéig. 
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1952. augusztus l-jén került a gyógyszertárba dr. Lovász 
Jánosné szül. Dávidházi Hona. Itt dolgozott nyugdíjazásáig. 

1954-ben Borbély Lajosné szül. Pál Panni került ide beosztott 
gyógyszerészként. Majd 1960. március l-én Szilágyi Imre gyógysze
rész került a gyógyszertárba. Itt dolgozott még 1955-ben Póczy Lajos, 
ki később a Gyógyszertár Központ szakfelügyelője lett. 

1956-ban Iván Margit gyógyszerésznő, 1960. szeptember l-én 
Henzer Antalné szül. Kiss Beáta került a gyógyszertárba, mint beosz

tott gyógyszerész. 
A gyógyszertár technikái: 1955-ben Halom Éva, 1957-59-ig 

Ásoth Piroska, 1960. júniustól Lévai Irén. 
A gyógyszertár régi bútorzata elveszett. A mait Michl Géza ké

szíttette1 középszínű1 kemény diófa, intarziával. 
Nyugdíjazásáig Bordás György volt a gyógyszertár vezetője. Tőle 

dr. Lovász Jánosné vette át a vezetést és 1962-1983-ban történt nyug
díjazásáig végezte itt munkáját1 mindenkí megelégedésére. 

A régi dolgozók: 

Gyógyszerészek: Szilágyi Imre, Henzer Antalné, Ásoth Gizella, 
dr. Hubai Ferencné1 Pál Anna1 Varga Lajosné1 

dr. Varga Mihályné, Szabó Marianna, Katapán 
Valterné

1 
Kálovics Klára, Karkus Mária, dr. Ko

vács Ernőné1 Villám Gyuláné 1 Nemes Mária1 Tóth 
Incéné, PuskásMárta1 Szentesi Andrea, Schlégelné 
Békefi Csilla, Tárkányi Mónika 

Asszisztensek: Lautó Pálné, Molnár Éva, Spirk Mária, Varga Éva, 
Alföldi Zsuzsanna, Lantai Ida, Zsilinszki Józsefné, 
Szabó Lászlóné, Bokor Jenőné, Kolcsár Mária, 
Botlik Bálintné, Bálint Ferencné, Hetzl Jánosné, 
Fuxseiter Lajosné, Laudai Beatrix1 dr. Válóczy 
Jánosné

1 
Halasy Károlyné1 Tamás Lászlóné1 Lévai 

Miklósné 

Bohács Gyuláné szül. Lévai Irén, szakgyógyszerész 

Szomódon született, I 942. június 20-án. A tatai Eötvös József 
Gimnáziumban érettségizett 1960-ban. 

lZ 

Asszisztens a Gyógyszertár Központban, itt végezte a tanfolya
mot is, majd a Kossuth téri patikában dolgozik három évig. Leltárbri
gád tagjaként két évig járja a megye patikáit. 

A diplomát !970-ben szerezte a Budapesten, a SOTE-n. !986-
ban szakvizsgázott. Két gyermeke született, egy fiú és egy lány. 

Főnöke nyugdíjazása után, !984-ben ő lesz a patika vezetője. 

1996-ban ugyanitt magánpatikát nyitott ,,Városi" Patika néven. 
Ő, mint rövid önéletrajzából láthatjuk, végigjárta a ranglétrát, megis
merte a megyét és a szakma minden csínját-bínját. 

Mondhatom, ugyanaz a kedves, szerény ember maradt, mint ami
lyennek megismertem. Patikájában, családias légkörben, jó szakmai 
felkészültséggel és a betegek iránti empátiával dolgoznak. 

Suvadáné Szilágyi Éva expediáló szakasszisztens 

1955. november 23-án született Tatán. A tatai Eötvös József 
Gimnáziumban érettségizett l 97 4-ben. 

Majd a Kossuth téri patika dolgozója lett !974. augusztus l-én. 
1980-ban szerzett Sopronban expediáló szakasszisztensi képesítést. 

Részt vett a Gyógyszertári Központ által meghirdetett Kiváló Ifjú 
asszisztens mozgalomban is. 

Egy kisfia van. 

Szabó Istvánné szül. Elek Éva, expediáló szakasszisztens 

Tatán, 1955. november 8-án született. Ugyanitt az Eötvös József 
Gimnáziumban érettségizett I 97 4-ben. 

!974. augusztus !6-tól a tatai Kossuth téri patikában dolgozik. 
!984-ben szerezte szakvizsgáját Sopronban. Ő is részt vett a Ki

váló Ifjú asszisztens mozgalomban. 
Egy fiú és egy lány édesanyja. 
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Heizerné Czene Zsuzsanna expediáló szakasszisztens 

1958. január 14-én, Tatán született. Szintén a tatai Eötvös József 
Gimnáziumban érettségizett 1976-ban. Ezután, Sopronban nappali 
tagozaton végezte el az asszisztensképzót 1978-ban 

1978. szeptember l-től dolgozik a Kossuth téri patikában. 
1984-ben lett expediáló szakasszisztens, amit Sopronban ta

nult ki. 
Két fiú édesanyja. 

A Városi Patika mostani kollektívája itt kezdte munkáját a régi 
Kossuth tériben és azóta is hűek munkahelyükhöz. 
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Gesztenye fasor - Tata 

Castanea Patika 

1975. szeptember l-én nyílt meg Tata harmadik gyógyszertára 
a Gesztenye fasorban. Vezetője dr. Kovács Ernőné, a nyitástól a mai 
napig. 
Asszisztensek: 

Pénztáros ok: 
Takarítók: 

Lauró Pálné, Györke Istvánné1 Klinger Éva, 
Rapcsányi Lászlóné, Kristóf Antalné, Zsilinszky 
Józsefné1 Baumgartner Istvánné, Paskáné Kuti 
Katalin1 Márton Istvánné, Junger Ildikó, Koch Éva1 

Szentesi Andrea (aki később, mint gyógyszerész 
dolgozott) 
Varjú Pálné, Nóga Mária 
Oláh Jánosné, Tokaji Andrásné 

Tata Gesztenye/asori patika dolgozói a magánosírás előtt 

Húsz év után, 1995. június l-től magángyógyszertárként üzemel, 
személyi jogos gyógyszerész dr. Kovács Ernőné. A gyógyszertár neve 
"Castanea" Patika lett, utalva a Gesztenye Jasorra ( Castanea-szelíd 
gesztenye latin elnevezéséről J. Múködési formája Bt. és családi vállal
kozásként üzemel. 

IS 
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dr. Kovács Ernőné szül. Seiényi Ildikó, szakgyógyszerész 

Zalaegerszegen 1941. július !6-án szüle

tett. Sümegen végezte iskoláit. 
1966-ban diplomázott a budapesti 

SOTE-n. Utána két évig Keszthelyen, majd 
Tatán dolgozott beosztott gyógyszerészként. 

!975-ben nyitott 2/38-as számú gyógy
szertár vezetői állását kapta meg. Azóta itt 
dolgozik. Két fiú édesanyja, mindkét fia 

mérnök. 

Dr. Kovács Ern6né 
szakgyógyszerész 

A gyógyszertár dolgozói 2005. szeptembertől: 

Gyógyszerész: 
Asszisztensek: 

Takarító: 
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Kovács Gábor1 rezidens 
Pölöskeiné Klinger Éva (!975-től) 
Bán Gyöngyvér (1999-től) 

Szigetközi Mártenné (2004-től) 

Tóvárosi Patika - Tata 

1783-ban alapította Szeth Antonin (Antal), amit egy latin nyelvú 
okirat igazol. A gyógyszertár első működési helye Tata, 1805-ben tele
pült át Tóvárosra1 a mai helyére. 

Egy német nyelvű okirat szerint 1852-ben még mindig ő volt a 
tulajdonos. 

A tatai telekkönyvi kivonatokban az első bejegyzés 1888. április 
6. A bejegyzés szövege: "A telek tulajdonosa, a galántai és fraknói gróf 
Eszterházy Miklós Ferenc általi875-ben alapított Tata-Tóvárosi hitbi
zomány." A telek haszonélvezőjeMenich Dénes (2. sorsz. B. 9-14), 
aki erdélyi szász származású volt és 1870-ben jött Tatára. 

A gyógyszertár jelenlegi helyén 1805-ig Árpádkori templomrom 
volt, amely körül temető terült el. A templom feltehetően a törökdú
lás idején pusztult el. Romjai felhasználásával készítette Fellner J aka b 
a híres építészmester !747-ben, a jelenlegi Tóvárosi templomot és 
plébániát. 

A gyógyszertár a templom romjaira épült, feltehetően a templom 
alapja a gyógyszertár alapja is egyben. Ezt bizonyítja a pince, amelyben 
a bolthajtások, kapubejárat, befalazott ablak és egy elfalazott Itijárat 
(alagút) található. Ez az alagút valószínűleg összeköttetésben volt azzal 
az alagútrendszerrel, amely a tatai várat a külvilággal kötötte össze. 

!910. július 2-ai bejegyzés szerint gróf Eszterházy Miklós József 
lesz a telek tulajdonosa. 

1913. december !3-án Menich Dénes gyógyszerész megveszi tőle 
a telket, a vételár 1.134,- korona volt. 

1922. december 14-én, a győri királyi törvényszék P 5406/1922. 
végzése alapján aMenich Dénes elleni folyamatban lévő gondnokság 
alá helyezési perben elrendelt zárlatot feljegyzik a telekkönyvbe. Ekkor 
a gyógyszertárat fia Menich István veszi át. 

1923. január 7-én a zárlatot törlik a telekkönyvbőL !924. márci
us 25-én, a közben elhunyt Menich Dénes örökösödési jogán a telek
könyvbe a következőket jegyzik be: "A tulajdonjog öröklés címén özv. 
Menich Dénesné szül. Mátrai Etell/l O, Pásztori Jenőné szül. Menich 
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Margit 1/10, Menich István 1/10, ifj. Menich Dénes 1/10, Menich Jó
zsef 1/10 és dr. Révész Béláné szül. Menich Elza 5/10 részen." 

!924. június 3-án a tulajdonjogot Menich István 1/10-ed részben, 
28 millió koronáért átadta dr. Teutsch József javára, aki gyógyszerész 
volt. 

1925. augusztus 19-én a további 9/10-ed részt is megvásárolta. 
Ekkoriban, mint alkalmazott Pozsgay Miklós gyógyszerész dolgozott. 

A gyógyszertár reáljogú volt. !935. április 18-án dr. Teutsch Jó
zsef meghalt. Örökösei Teutsch Ernő, Teutsch Gusztáv, Teutsch Vilma 
és ifj. Teutsch József Bár a telekkönyv szerint az egyedüli örökös Ifj. 
Teutsch József kiskorú. A gyógyszertárat !935. februárban gondnokság 
alá helyezik. A hatósági gondnok 1935. júniusig gondnok, azután fele
részben tulajdonos, a másik felében bérlő lett. 

Maga az épület !936. január !O-én eladásra került. Azt Bognár 
Károly és felesége Cselés Lujza vásáralja meg 19.000,- pengőért. 

Rochlitz Tibor gyógyszerész 1937-ben a romániai testvérektől meg
veszi a fél patikát, majd hozzálát a patika modernizálásához. Előbb 
reagenciás szekrényt állított fel, majd laboratóriumi munkaasztalt 
szerzett be. A gyógyszertárat gáz- és benzinégővel, valamint vízlepárló 
készülékkellátta el. 

1945-ben a gyógyszertárat kifosztották 1935-1944-ig itt dolgo
zott Oláh Ernő gyógyszerész és Németh Emma technikus. Rochlitz 
Tibor katonai· szolgálata alatt Salatz Géza (aki az 1944-48-as Évkönyv 
szerint Pm. J ászkarajenői Szentháromság nevü patikájának volt a felelős 
vezetője, amit 1882-ben alapítottak) gyógyszerész vezette a patikát. 

!946-ban Rochlitz Tibor hazatért a hadifogságból, újra berendez
te és felszerelte a gyógyszertárat. 

1949-ben megvette a gyógyszertár másik felét is. 1946-48-ig 
Bódi Miklós gyógyszerész, majd Horváth Zoltán gyógyszerész dolgo
zott patikájában, mint beosztott. 

!950-ben megtörtént az államosítás, ekkor felelős vezető Hor
váth Zoltán gyógyszerész lett. Az ő nyugdíjazása után Práger Antalné. 
Később Dávid Józsefné vezette a gyógyszertárat !956. május l-ig. 

!956. május l-től Rácz Mihály (Budapest 1954) lett a gyógy
szertár vezetője. 

!954-ben a gyógyszertárat átalakították. Az apróbb helyiségek
ből, falbontással korszeru officinát képeztek. Ekkor új fehér zománccal 
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mázolt bútorzatot kapott a gyógyszertár összes helyisége. !958-ban 
festés, mázolás volt és tatarozták az épület utcai és udvari frontját is, 
valamint egy új, kötszer tárolására alkalmas szekrényt is beszereztek 

1960. novemberében a gyógyszertár officinájának teljes felújítá
sára került sor. Lecserélték a bútorzatot, poliészter lapokkal kombinált

1 

fényezett kőrisfára. Ugyanilyen táraasztalokkal, gumipadlóval, fénycső
világítással látták el a gyógyszertárat. Kibővítették laboratóriumát, 
raktárhelyiségeit, új mosogatóhelyiség és savfülke építésére került sor 
1961-ben, valamint hűtőszekrényt kapott a gyógyszertár. 

Az egész házat 1986-ban megvásáralta a Gyógyszertári Központ 
és a patikához csatolták Új szociális helyiségeket építettek a raktá
rakat tovább bővítették, az officina illetve a laboratórium bútorait 
korszerűsítették 

A dolgozók neve !950. évi államosítástól: 

Felelős vezetők: Horváth Zoltán 1950-, Práger Antalné -1956, Rácz 
Mihály 1956-62, Váczy Fererrené !962-

Gyógyszerészek: Rácz Mihály 1954-56, Váczy Fererrené 1957-62, 
Horváth Jánosné 1957-62, Henzer Antalné 1956-
60/1962-63, Marx Angéla 1958-69, dr. Halász 
Sándorné 1961-66, dr. Varga Mné 1960-62, dr. 
Gyarmati Mné 1960-62, Károlyi Jánosné 1963, 
Károlyi János 1963, Katapán Walterné 1963-65, 
dr. Nagy Istvánné 1963, Tóth Tiborné 1964-84, 
Hermann Emília 1966-78, dr. Kovács Ernőné 1967-
70, Ásóth Gizella 1968-70, Karkus Mária 1969, 
Kovács Zsuzsa 1976-77, Kutenics Márta !977, Ne
mes Mária 1978-79, dr. Csőkör Györgyné !979-80, 
Mészáros Miklósné 1979-84, Schaikhammer Pálné, 
DuczÁgnes 

Asszisztensek: Kálder Lászlóné, Arrdies Judit, Polt Éva, Stark 
Imréné, Szederkényi Ágnes, Somorjai Rezsőné, 
Fekete Istvánné, Jóna Éva, Kenderesi Lászlóné, 
Nagy Mária, Deres Johanna, Varga Irén, Kovács 
Csilla, Bogár Mária, Csirke Éva, Galgán Katalin, 
Baumgartner Istvánné, Zsemberi Terézia, Hangyál 
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Zsuzsa, Kretti Kálmánné, Szalai Erzsébet, Kiss 
Julianna, Németh Vilmosné, Halász Józsefné, 
Écsi Lajosné, Györke Ibolya, Beke Ágota, Pajes 
Tamásné, Simecz Miklósné, Bender Magdolna, 
dr. Váloczi Jánosné, Gál Józsefné, Henzer Erzsé
bet, Pintér Gizella, Császár Károlyné, Szombati 
Gyuláné, Csanda Irén, Sajószegi Hajnalka, Takács 
Alice, Bognár Zsuzsanna, Csikós Gáborné, Vadász 
Istvánné, Schupp Mártonné, Cserné Gulyás Mária/ 
Kákonyi Csilla, Kocsis Istvánné, Vanya Gabriella, 
Kristóf Antalné, Góg! Attiláné, Vácziné Horváth 
Katalin, Orbán Ildikó, Kerekes Mária, Szekeresné 
Vizi beatrix, Zu bek Lajosné, Beker Andrea 

Pénztáros ok: Bajcsi Erazmusné, Pekk Tiborné, Sápi Pálné, Éles 
Lajosné 

Takarítónők: Szegedi Antalné, Metil Lajosné, Tóth Istvánné, 
Bereznai Imréné, Pék Rozália1 Molnár Sándorné, 
Lay Jánosné, Tisch Jánosné, Bartmann Anna, Mol
nár Gáspárné, Scharnberger J., Kengyik Ferenc 

!996. júniusában privatizálták a gyógyszertára t, "Tóvárosi 
Gyógyszertár" néven és Bt. formájában három személyjogú gyógysze
résszel működtetik: 

Tóth Tiborné, szakgyógyszerész (Bp. SOTE !965. február) 
Harangozóné Fidrich Irén Anna, szakgyógyszerész (Szeged, !979) 
dr. Marx Bálint, szakgyógyszerész (Bp. SOTE !970) 

A magángyógyszertár jelenlegi dolgozói a fent írottakon kívül: 
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Marx Norbert1 szakgyógyszerész 
dr. Marx Bálintné, expediáló szakasszisztens 
Cserné Gulyás Mária, expediáló szakasszisztens 
Bélik Béláné, expediáló szakasszisztens 
Liptákné Orbán Ildikó, expediáló szakasszisztens 
Vácziné Horváth Katalin, expediáló szakasszisztens 
Musitz Teréz, analitikus szakasszisztens 
Teveszné Mócz Ágnes, analitikus szakasszisztens 

Az új magánpatika cégére 

A Tatai Városi Patika 
bejárata a magánosítás előtt 

Az első sorban Tóth Tiborné, dr. Halász Sándorné, V áczy Ferencné, 
dr. Nagy Istvánné gyógysz., Tata 
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Szomód rövid története 

A V értes hegység kies völgyében fekszik, hozzá
tartozik Ferenc major és Mária Magdolna puszta is. 

A település első nyomait 1225-ben találjuk 
Zummuld alakban(?). Il. Endre jóváhagyta Bors 
Miklós adománylevelét, amelyben Zummuld nevű 
birtokán kétekényi szántót1 rétet és malmot az atyja 
által alapított borsmonostori apátságnak ajándékoz
ta. Zumold 1364-ben Kont Miklós nádor birtoka. 

Poss Zomold 1409-ben, részben a tatai vár tartozéka. E várral együtt 
került Szomód is Zsigmond király birtokába. Ez időben már népes falu, 
s az ótatai plébánia filiáléja. 

A mohácsi vész után Szarnód is osztozott1 a tatai várbirtok sor
sával. A török első pusztításait túlélte (1529), mert még 1541-ben 
is 6 portával szerepelt. 1543-ban a török hadjárat teljesen lakatlanná 
tette. 1603-10 körül reformátusok szállták meg Szomódot, elfoglalva 
a két templomot is. 1699-ben 40 porta után adózott a helység. !727-
ben, amikor Tata az ún. várbirtokokkal együtt gróf Eszterházy József 
birtokába kecült, a katolikus főúr igyekezett a vallás erősítésében és 
terjesztésében él en járni. 

1750 körül a református magyarok mellé római katolikus svábo
kat hozatott Wüttembergből, Szászországból és próbálta visszavenni a 
római katolikus templomot. De ezt csak Mária Terézia rendelete1 adta 
vissza 1763-ban. Azonban a templom rossz állapota miatt l 784-ben 
helyreállítása vált szükségessé, de a tornyot csak az 1832. évi tatarozás 
alkalmával sikerült hozzáépíteni. 

Termékeny szántéin híres búzát és szólót termesztettek) tava 8 
malmot hajtott. 

Szomód lakói közül 350-en vettek részt az I. Világháborúban, 
közülük 41-en haltak hősi halált. Részükre az emlékoszlopot !92 7 -ben 
állították. 

!93 7 körül a lakosság száma 502 fő. Egy községi körorvos és bába 
látja el az egészségügyi feladatokat. A legközelebbi gyógyszertár Tata
Tóvároson van. 
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Szomódi Gyógyszertár 

Szemódon kihelyezett fiókpatika müködik, amely a tatai "Tóvá
rosi" Patikához tartozik. 

1995-től Tatáról átjárva a Tóvárosi Patika dolgozói látják el a 
feladatokat. 
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Sanitas Gyógyszertár - Tata 

Schaikhammer Pálné szül. Macher Erzsébet, szakgyógyszerész 

Szenden született 1950. április 2-án. Tatán járt 1964-65-ig az 
Eötvös József Gimnáziumba, majd Budapesten a Toldy Ferenc Gimná

ziumban érettségizett. 
Egy évig ápolónőként dolgozott Budapesten a II. sz. Sebészeti 

Klinikán, később a Pest megyei Földhivatalban, majd az akkori KÖJÁL
nál volt labor asszisztens. 

1974-ben férjhez ment, 1975-ben kezdte az egyetemet és !980-
ban diplomázott a budapesti SOTE-n. 

Budapesten a III. kerületben volt államvizsgás, dr. Benedek 
Józsefné volt a főnöke, aki 1990-ben elsőként nyitott magánpatikát. 

1981-ben Tatára költöztek, 1983-ban a Gyógyszertári Központ 
dolgozója. Tevékenykedett a Tata Kossuth téri és Ady Endre úti pati
kálebarr is. 

1988-91 között a Tata Városi Kórház Intézeti Gyógyszertárát 
vezette. 

1991-b~n nyitotta meg, újonnan létesített magánpatikáját, 
amelynek vezetője és egyben tulajdonosa is. 

Nagyon büszke nem csak saját munkájára, de lányaira is. 

Schaikhammer Mária szakgyógyszerész 

Budapesten született 1975. szeptember 17-én Tatán az Eötvös 
József Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten a SOTE-n 
2000-ben gyógyszerész diplomát szerzett. Budapesten a "Népstadion" 
Patikában volt rezidens. 

2004-ben tett szakvizsgát. Továbbra is tanul és mellette a családi 
patikába segít be. Most a Semmelweisz Egyetem doktori iskoláját és a 
Széchenyi Egyetem közgazdasági szakát végzi Budapesten. 
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Schalkhammerm Judit 

Budapesten 1980. március 31-én született. Szintén Tatán érett
ségizett. Jelenleg ügyvédjelölt. 

A gyógyszertár dolgozói: 

Hartmanné Farkasdi Márta szakgyógyszerész 

Tatán született 1967. november 23-án. Ugyanitt érettségizett 
1986-ban, az Eötvös József Gimnáziumban. 

Majd jelentkezett a budapesti SOTE-re és 1991-ben diplomá
zott. Államvizsgás Budapesten a Bartók Béla úti gyógyszertárban, majd 
a Galenusi laborban volt. 

Másfél évig a tatabányai 2/29-es Ságvári úti patika dolgozója. 
1992-ben a dózsakerti "Egészség" Patikában kap munkát. 
Három évig GYES-en volt, majd a tatai újonnan nyitó "Sanitas" 

Gyógyszertár gyógyszerésze 2003-tól. 
Egy fiú és egy lány édesanyja. 

Márton Istvánné szül. Györke Ibolya, expediáló szakasszisztens 

1955-ben Tatán született december l-én. Az Eötvös József Gim
názium tanulójavolt és 1974-ben érettségizett. 

197.6-ban Sopronban megszerezte az expediáló szakasszisztensi 
oklevelet is, nappali tagozaton. 

Innen a Tóvárosi Patikába került és itt végzi munkáját 1980-ig. 
Később egy évet Gyöngyösön dolgozik, majd GYES-en van két fiúval 
1981-85-ig. 

1985-86 között egy egri gyógyszertár foglalkoztatja. 
1986-ban a tatai Gesztenye fasorban lévő patika dolgozója, majd 

a "Sanitas" Gyógyszertár alkalmazza 1992 őszén. 
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Németh Miklósné szül. Kocsis Klára, szakasszisztens 

Tatán, 1956. február 3-án született. Középiskoláit Tatabányán, az 
Egészségügyi Szakközépiskolában végezte, itt érettségizett 1975-ben. 

A Tata "Tóvárosi" Patikában kezdett dolgozni. A Komárom me
gyei Gyógyszertári Központban szerzett asszisztensi oklevelet1 a két 

éves tanfolyamon. 
1978-tól GYES-en volt. Két gyermek édesanyja, egy fia és egy 

lánya van. 
1988-ban, Sopronban szakvizsgázott expediálói szakon. 
1991-től a "Sanitas" Gyógyszertár dolgozója. 

Szabó Lászlóné szül. Szabó Márta, asszisztens 

Sopronban született 1949. augusztus 5-én. Tatán az Eötvös Jó
zsef Gimnáziumban érettségizett 1967 -ben. 

A tatai Kórház gyermek osztályán kezdte munkás éveit, majd 

1969. június l-jén a tatai Kossuth Lajos téri gyógyszertárban műkö
dött, mint törzsgárdatag 33 évig. Egy gyermek édesanyja, fia 27 éves. 

2002-től ő is a "Sanitas" Gyógyszertár kollektívájának oszlopos 
tagja. 

Zubek Lajosné szül, Werli Magdolna, asszisztens 

Budapesten született !953. május 23-án. Tatabányán az Árpád 
Gimnáziumban érettségizett 1971-ben. 

A 2/26-os Tatabánya-felsői gyógyszertárban dolgozva végezte el 
az asszisztensi tanfolyamot. 

1975-ben a tarjáni patikában volt lánya megszületéséig, majd 
GYES-en. 

Ezután a környei kombinát laborjában tevékenykedett. 
!984-től a Gyógyszertári Központ olaj osztályán foglalkoztatták, 

ami nem egy könnyű "szellemi" munka volt. 
!985. januártól- júniusig a tatabányai 2/29-es gyógyszertár asz

szisztense. 
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Majd másfél évre Mexikóba utazott férjével, annak munkája 
révén. Sokat mesélt1 többek között az ottani emberek mentalitásáról1 

hogy milyen optimistán tűrik a szegénységet. Vendégszeretők, mint a 
magyarok, csak sokkal kevesebbet panaszkodnak. 

Visszatérve a csodálatos kitérő után, ismét patikai munkát vállal 
a tatai 2/22-es gyógyszertárban. 

1991-től pedig ő is a "Sanitas" Gyógyszertár kollektívájának 
tagja. 

Makay Tiborné szül. Vas Katalin, asszisztens 

Kiskunfélegyházán született 1955. március 21-én. A gimnáziu
mot Tatán az Eötvös Józsefben végezte. 

Szőnyben dolgozott a Kőolajipari Vállalatnál 1977-ben 
Dunaalmásan a Molnár László szakgyógyszerész vezette patikában. 

1978-ban, Győrben végezte az asszisztensi tanfolyamot. Majd 
GYES-en volt, egy fiú és egy lány édesanyja. 

1998-tól a "Sanitas" Patika dolgozója. 

Csillag -Szabó Gáborné szül. Balaskó Katalin, szakasszisztens 

Tatán született, 1964. március 26-án. Itt érettségizett a tatai 
Eötvös 1 ózsef Gimnáziumban. 

Négy évig óvónő, majd GYES-en van két kislányával. 
1987-től a Gyógyszertári Központ magi, majd speci osztályának 

a dolgozója. 

1994-től a központon belül működő Fúzió Pharma rendelés fel
veváj e. 

2005. áprilisától ő is a "Sanitas" Gyógyszertár alkalmazottja. 
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A tatai Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet 

Intézeti Gyógyszertárának rövid története 

Az Intézeti Gyógyszertár az !950-es évek elején óraszám os gyógy
szerész beállításával indult. Később a Hősök terén álló parasztbarokk 
épület emeletén, a gazdasági hivatal épületében kapott helyet. 

Az !970-es években elköltözött az ún. Török-fürdő udvarába, az 
intézetvezető főnővér helyére, amely a volt kultúrterem helyiségével 
bővült. Ekkor már fóállású gyógyszerésszel és két fő gyógyszertári asz
szisztenssel múködött. 

!995. végétől egy éven keresztül a Pongrácz-udvarban kapott he
lyet, majd a Váralja u. 6. sz. alatt lévő Városi Rendelőintézet épületébe 
került, ahol ma is működik. 

Jelenleg egy fő részmunkaidős gyógyszerész vezeti az intézeti 
gyógyszertárat1 és egy fő gyógyszertári asszisztens segíti a gyógyszerész 
munkáját teljes munkaidőben. Feladata a fekvőbeteg osztályok, diag
nosztikai részlegek, szakrendelők, gondozók ellátása. 

!993. június 30-ig körzeti orvosi rendelőket is kiszolgált. 
Magisztrális gyógyszerkészítéssel nem foglalkozik, bár korábban 

volt ilyen tevékenységi köre is. Jelenleg kijelölt közforgalmú gyógy
szertárból, számla ellenében szerzi be a magisztrális gyógyszerkészít
ményeket. 

A gyógyszertár forgalmához tartozó anyagok: gyógyszerek, köt
szerek, vegyszerek, diagnosztikumok, vérkészítmények. 

Főbb beszállítók:Hungaropharma Zrt., TEVA Magyarország Kft., 
Medimpex Zrt., EGIS Nyrt., Biotest Hungária Kft., Interimport Kft., 
Hartmann-Rico Kft., Amido-Med Kft. 

Az !990-es évektől életbe lépett privatizáció növelte a gyógysze
rész felelősségét a megfelelő szállítási partner kiválasztásában a jobb 
és gazdaságosabb betegellátás tekintetében. A gyógyszertár osztályokra 
lebontott kerettel működött, és működik ma is. 

!989-ben az Országos Társadalombiztosító által hirdetett pályá
zaton a gyógyszertár dolgozói egy komplett Hyundai 286-os számító-
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gépet nyertek. A számítógép felváltotta a korábbi nagyon sokrétű ad
minisztrációs munkát, és lehetőséget adott többek között az osztályok 
gyógyszer-felhasználásának forintban történő nyomonkövetésére. 

Azóta a számítógépet az igényeknek megfelelően1 gyógyszereégek 
segítségével korszerűsítették1 és az intézmény hálózati rendszeréhez 
csatlakoztatták 

1999-től kórházunk rehabilitációs szakkórházzá alakult, melynek 
fő profilja a cardiovasculáris rehabilitáció. A gyógyszertár munkáját az 
ISO 9001:2000 minőségbiztosítási eljárás szabályozza. Állandó műkö
dési engedélyt 2001. október Ol-én kapott. 

A kórház minőségpolitikája előírja a gyógyszertár részére is a 
szabvány követelmények betartását1 a megfelelő személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását, a dolgozók szakmai továbbképzését. 

Az intézeti főgyógyszerész részt vesz a terápiás bizottság mun
kájában, a gyógyszerprotokoll kidolgozásában, és a minőségpolitikai 
követelmények betartásában. 

áraszárnos és főállású gyógyszertárvezetők névsora az !950-es évek 
elejétől: 

dr. Lovász Jánosné 
Fehérvári Béla 
Gasztonyi Kázmér 
dr. Varga Mihályné 
dr. Jurcza Imréné 
Villám Gyuláné 
Schaikhammer Pálné 
Tóth Incéné 
DúczÁgnes 

A jelenlegi dolgozók adatai: 

1951.07.15 - 1960.02.20. (megbízott) 
1960.02.22-1966.08.31. 
1967.01.03- 1973.06.10. 
1973.06.01- 1978.12.31. 
1979.02.01-1981.08.31. 
1981.09.01- 1985.01.13. 
1985.02.01- 199l.ü7.31. 
1991.10.01-1993.04.15. 
1993.04.01-1996.12.31. 

dr. Nagy Istvánné, főgyógyszerészl997.03.15-től 
Kristóf Antalné, gyógyszerész asszisztensl994.07.01-től 

dr. Nagy Istvánné 
intézeti fógyógyszerész 
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Kristóf Antalné szül. Hemmerlein Ágnes, asszisztens 

1952. november 21-én Tatán született, itt is érettségizett az Eöt

vös József Gimnáziumban 1971-ben. 
A komáromi gyógyszertárban kezdett, mint asszisztens jelölt. 

Majd Budapesten dolgozott a Kodolányi Dezső téri patikába 1972-ben 
fél évig. Közben egyetemi előkészítőre járt. 

1973-ban végezte az asszisztensképzőt Budapesten, Kőbányán. 
Innen újra Komáromba került. 

!97 4-ben felvételt nyert a Budapest SOTE gyógyszerész karára 
és másfél évet el is végzett. A körülmények úgy hozták, hogy sajnos 

nem tudta befejezni az egyetemet. 
1977-ben Budapesten a Lenin körúti gyógyszertárban alkalmaz

ták, majd !978-tól Tatán a Gesztenye fasori patika dolgozója lett. 
Három fia született, elekor GYES-en volt velük. 1985-ben tért 

vissza, a tatai Haranglábnál lévő gyógyszertárba, a patika mellett 
gyógynövénybolt létesült és 1985-87 között ennek lett a vezetője. 

1994-től a tatai Kórház Intézeti Gyógyszertárának asszisztense a 

mai napig. 
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Baj rövid története 

A Vérteshegy alatt, gyönyörű erdők közt, 
szép kilátással a környező vidékre fekszik ez a nagy
község. Adottságai miatt, úgy tartják először Bájnak 
nevezték. 

Pass Bay-ra 1408-ban Zsigmond király új ado
mányt ad Garai Miklós nádornak és testvérének 
J án osnak. Garai Miklós fia J ó b, apja halála után a 

nádor által épített budai kápolnának adta el birtokát. 
Baj a török dúlások kezdetén elpusztult, 1541-ben már lakatlan 

helyként szerepel az adólajstromban. 
Közel egy évszázadig puszta marad. 1622-ben kezd ismét bené

pesülni, amikor négy 1635-ben kettő, 1639-ben egy és 1649-ben ismét 
négy porta után adózik. 1690-ben öt gazdával, 1693-ban egy telekkel 
és 14 zsellérrel, 1699-ben 23 portával rendelkezett. 

Lakosai reformátusok voltak, a gyülekezet papja !67 4-ben meg
idéztetett a pozsonyi vértörvényszék elé. Így a gyülekezet száma lassan 

megfogyatkozott, úgy, hogy már !712-ben csak levitát (lelkészi szalgá
latot is végző tanító) tarthattak. 

Ez idő tájban jutott Baj az Eszterházy családhoz. l 730-ban a föl
desúr Moson megyei sváb parasztolekal telepítette be a községet. Az új 
telep községi szervezetet 17 42-ben nyert. Ez a lakosság katolikus vallá
sú volt, s mint leányegyház a tatai anyaegyházhoz tartozott. Temploma 
l 784-ben épült. 

Nagy kiterjedésű szőlőtelepítéseket végeztek, bortermelésben, 
rögtön Neszmély után következtek. Pincészetének volt Európa legna
gyobb hordója, amely 1250 akós volt és 1828-ban készült Pesten. 

Erdeibe bükköt, tölgyet és egyéb szerszámkészítésre alkalmas 
fákat termesztettek. !860 körül gőztéglagyára is volt. 

Az első világháborúban 150-200 lakosa vett részt, akikből 44-en 
hősi halottak és 8-an hadirolekantak lettek. A Hősök Emlékművét 
1928-ban állították fel. 

Körorvosuk T óvároson lakott, ugyanitt gyógyszerész és kórház is 
volt. A községben bába tevékenykedett és volt államsegélyes óvodája. 
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Tilia Patika - Baj 

!992. novemberében a PetőfiS. u. 23. szám alatt lévő épület pa
tikává alakítása révén1 Tóth Incéné megnyitotta magángyógyszertárát. 

Tóth Incéné szül. Bruszel Valéria, szakgyógyszerész 

1949-ben Borotán (Bács megye) született. Gimnáziumba János
halmán járt és érettségizett 1968-ban. 

Diplomáját a szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerész 
karán kapta 1973. februárjában. 

Kiskunhalason volt államvizsgás, majd már 1973 őszénTatára a 
Kossuth téri patikába került. 

1991-től a tatai Kórház Intézeti gyógyszertárát vezette. 1992. 
novemberétől saját gyógyszertárában dolgozik. 

Három gyermek édesanyja, két fia és egy lánya van. Lánya, Tóth 
Ágnes szakgyógyszerész. 2000-ben diplomázott. Budapesten volt ál
lamvizsgás és ott diplomázott a SOTE-n. A baji gyógyszertár családi 
vállalkozásben működik. 

Baumgartner Istvánné szül. Hering Ilona, 
expediáló szakasszisztens 

1950-ben Kecskéden született július 29-én. A gimnáziu
mot Oroszlányban végezte 1968-ban. Itt kezdett el dolgozni is a 
Kerschbaummayer László vezette gyógyszertárban. 

Expediáló szakasszisztens oklevelét Sopronban szerezte. Két kis
lánya van és gyönyörű lány unokái. 

!976-ban dolgozott a tatai Gesztenye fasori patikában is. Később 
a tatai Haranglábnállévő gyógyszertár foglalkoztatta. 

!993. januártól, mai napig a baji "Tilia" Patika a munkahelye. 

32 

Tardos rövid története 

A Gerecse hegység legmagasabb fekvéső 

települése, Tatától 14 km-re. Nyugaton a Gorba, 
keleten a Bányahegy által határolt Tardos-tolnai 
medence északi részén fekszik. Területe 2332 
hektár, nagyobb részben erdő. 

A határában található vasoxidtól vörös színű, 
jura kori kemény mészkövet, vörös márványt már 

a rómaiak is használták. Erről tanúskodik a márványszállító út, melyet 
a rómaiak építettek Tardos és a dunaalmási Duna-part között. Ezt 
használták később mások is kőszállftásra, pl. Mátyás király kőfaragói, 
vagy a XX. század első felében a kisvasút nyomvonalaként. 1204-ben 
Imre király a bányát az esztergomi káptalannak adományozta1 ez 
Tardos elsó1 ismert okleveles említése. A vörösmárvány virágkorát a 
középkorban élte. Beatrix királynő 76 hajónyi követ vitetett a budai és 
a visegrádi palota dfszftésére. A barokk kor világi és egyházi épftészete 
újra felfedezte a "magyar márványt", mely szépségét tekintve veteke
dett a híres carraraival, és amelyet Nagyszombattól Székesfehérvárig, 
Győrtől Budáig, Prágától Krakkóig több helyen megtalálunk lépcsők, 
korlátok, kandallók, falburkolatok, szarkofágok, díszítőelemek formá
jában. A vörösmárvány bányászata és kézműipari feldolgozása több 
helyi műhelyben ma is folyile 

A Tardos helynév eredetére több elmélet létezik. Elfogadottnak 
tekinthető, hogy puszta személynévből keletkezett magyar névadás
sal. Okleveles emlftése: 1204-ben, majd 1217. Turdos, 1266. Tordas, 
!277. Thordas, 1945-1993-ig hivatalos neve Tardosbánya volt. 

A község a török hadjáratok során elpusztult, majd újra éledt. A 
török kiverése után az l 720-as évekig lakatlannak tudjuk. Az érsekség 
l 725-től katolikus szlovákokkal népesitette be, de azok nem az egyko
ri, az Ófalu helyére települtek, hanem attól északabbra. 

Az 1784-87 -es népszámlálás adatai szerint az esztergomi érsek 
tulajdona. 118 házban 154 család élt, népessége 866 fő volt. l papot, 
52 parasztot, az utóbbi 50 örökösét és 123 zseliért írtak össze. 

Főutcája a korabeli állattartásnak megfelelően orsószerűen kiszé
lesedik. Különleges az ún. utcaudvaros beépítés, melynek szerkezete a 
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mai napig fennmaradt. A térre 1775-ben barokk katolikus templomot, 
az 1980-as években hősi emlékművet építettek. A település iskolájáról 
a legrégebbi adat 1846-ból való. 

A községben 1870-ben és 1905-ben tűzvész pusztított. 
Az I. világháborúba 450-en indultak el, 57-en haltak hősi halált. 
A világháborút követő társadalmi éledés jeleként 1913-ban 

megalakították az Önkéntes Tűzoltó Testületet, 1926-ban létrejött a 
Levente Egyesület, melyet 1929-ben a Polgári Kör, 1930-ban a Polgári 
Lövészegylet, 1936-ban az Építőipari Munkások Szövetsége és a "Falu" 
Gazdaszövetség megalakulása követett. Azon kevés település közé 
tartozott1 ahol már a 30-as évektól saját fenntartású népkönyvtár mú

ködött, 1937-től már villanyfénynél olvastak 
A ll. világháború harci eseményei 1945. március 21-én értek 

véget Tardoson. 1945 után 350 ember települt át a községből Szlová
kiába, főként Tardoskeddre. 

Orvosa a 9 km-re lévő Tarjánban1 gyógyszertár ugyanott1 szülész
nő helyben és közkórház ugyanúgy, mint a többi község lakói részére is 
Esztergomban volt. 

Tardosi Gyógyszertár 

Tóth Incéné 1996. július Ol-től a már meglévő gyógyszertárat 
átvette és, mint fiókpatikát működteti. 
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Oroszlány rövid története 

Oroszlány mintegy húszezer lakosú, 7588 
hektár területű kisváros a Vértesalja erdős1 dombos 
vidékén. Azt is mondhatnánk, hogy falu és város, 
ugyanis az 1950-es évek elején kezdődő városépí
tés szinte érintetlenül hagyta a régi falut, amelyet 
1701-ben Nyitra, Pozsony és Trencsén megyéből 
Eszterházy Antal birtokára települő evangélikus 
szlovák jobbágyok alapítottak a törökök által !543-

ban elpusztított középicori falu helyén. 
Ezen a vidéken az őskortól kezdve minden időben éltek emberek. 

Kókori1 bronzkori és avarkori régészeti leletek is tanúskodnak erről. 
A honfoglalás korában a Csák nemzetség szállásterűlete volt a Vér
tes. A mai Oroszlány területén a középkorban két várat (Oroszlánkő, 
GerencsérvárJ és egy bencés marrostort (Vértesszentkereszt) építet
tek, Majkan pedig premontrei prépostságot alapítottak. Oroszlánkőről 
az első írásos említés 1440-ből maradt fenn, s megtudjuk belőle, hogy 
"Possessio Oroszlánkew" Gesztes várához tartozott. !536-ban Oláh 
Miklós Hungaria et Attila című művében még említi, de 1543-ban 
a törökök elpusztították. A 150 éves török uralom alatt menekülő, 
kóborló csoportok menedékhelyei lehettek a várak, kolostorok romjai 
és az erdőrengeteg, de település csak a XVlll. század elején kezdett 
kialakulni. A telepítő földesúr templom építésére, lelkész és tanító tar
tására is engedeimet adott a telepeseknek. 1702-ben már állt az első 
templomuk, amelyet fából, sövényből és sárból építettek. Ettől az idő
től prédikátoruk és iskolamesterűk is volt. A mai evangélikus templom 
1787-ben épült barolek stílusban. 

Az l 730-as években Bél Mátyás arról írt, hogy Oroszlányorr a 
jobbágyok új falut hoztak létre a régi helyén. Sövényfalu házaikat szal
mával vagy náddal fedték. Az ilyen házak gyakran a tűz martalékaivá 
váltak. A XVlll. században három alkalommal volt nagyobb, a falu 
egy-egy részét elpusztítá tűzvész (1750, 1761, 1794). A falu azonban 
mindig újjáépült, sőt növekedett. 
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A vidék természeti kincsei az erdők voltak, sa Vértes vízét össze
gyűjtő patakok, amelyek malmakat hajtottak, partjukon dúsabban nőtt 
a fű, medrüket néhol halastavakká duzzasztották. A föld rejtett kincsé
nek, a barnaszénnek a feltárása csak a XX. században változtatta meg a 
táj arculatát, s az itt élő emberek életét. Mivel a föld szűken termett, 
s abból nem lehetett megélni, nem a földművelés volt a fő foglalkozás, 
hanem a favágás1 szénégetés és hamuzsírfőzés1 mészégetés és fuvarozás. 
Nemcsak a mostoha természeti adottságole sújtottálc a szegény jobbá
gyokat, hanem a földesúri terhek is. Az uradalom és a jobbágyok között 
Iciéleződtek az ellentétek. Érthető, hogy !848-ban a jobbágyfelszaba
dítást osztatlan örömmel fogadták a magyar és a szlovák jobbágyok 
egyaránt. Szabados Pál prédikátor ünnepélyes hálaadó istentisztelettel 
tette emlékezetessé a törvény kihirdetésének napját. 

A jobbágyfelszabadítás után a kapitalista fejlődés meggyorsította 
a paraszti társadalom felbomlását. Az elszegényedó rétegek az ipar
ban, főleg a XIX. század végén kezdódó szénbányászatban kerestek 
megélhetést. Egy 1902-ben készült jegyzőkönyv szerint az oroszlányi 
lakosok közül több mint százan az alsógallai bányatelepen dolgoztak. 
Oroszlányorr 1937-ben kezdóclőtt a szénbányászat, s a háború után 
gyorsan fejlődött. A település életében ez nagy változást hozott. !938 
és !941 között a Romániából, Petrozsény és Lupény környékéről ide 
települő1 valamint a franciaországi és belgiumi emigrációból visszatérő 
bányászok k;ptak munkát a bányaüzemekben. Lakásokról is gondos
kodni kellett. A MÁK Rt. már 1940-ben határozott egy 600 lakásos 
lakótelep felépítéséről. Az ideiglenes jellegű bányász kolóniák felépí
tése után 1949-ben kezdték építeni az első emeletes lakóházakat. 
!954-ben amikor a települést várossá nyilvánították, !617 lakásban és 
a munkásszállásokon már tízezer ember élt. A gyors fejlődés az !960-as 
évek közepéig tartott. Akkor a szénbányászat visszafejlesztése a város 
fejlődését is mérsékelte. A lakosság száma az !970-es évek elejére így 
is elérte a húszezret. A világtól elzárt kis faluból bányászváros lett. Az 
!950-ben megépített, majd 1965-ben villamosított vasúti szárnyvonal 
bekapcsolta az ország vérkeringésébe. A szénbányászat volt az alapja az 
oroszlányi Hőerőmű létesítésének is, amely 1961-től termel áramot. A 
széntermelés visszafejlesztése foglalkoztatási gondokat okozott. Ú jabb 
ipari üzemek - cipógyár, híradástechnikai üzem, bőrfeldolgozó, mű
anyag-technikai szövetkezet létesítése vált szükségessé. 
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A település kiemelkedő pontja a Haraszt-hegy. Ez választja el a 
falut a várostól. A XIX. században szőlők voltak a hegyoldalon. Ma 
egy része parkosított. Itt áll a hősi emlékmű. A hegy tetejéról messze 
látszik a város legfeltűnőbb jelképe, a 25 méter magas tölcsér alakú 
víztorony. Gyakorlati jelentóségét elvesztette, mert a regionális vízmű 
Tatahányáról látja el a várost vízzel. Innen szétnézve egyik oldalon a 
falu utcáit látjuk. A falusi házak közül kiemelkedik a műemlék jellegű 
evangélikus templom. Mögötte húzódik meg a reformátusok !984-ben 
épített egyszerű temploma. A római katolikusok Szent József temp
loma a Haraszt-hegyi úton a hegyoldalban épült. 1994-ben szentelték 
fel. A hegy másik oldalán a városi házak láthatók. Ezek általában ala
csony, legfeljebb négyemeletes lakóházak. Tízemeletes ház csak három 
épült a Táncsics Mihály utcai lakótelepen. A város főutcája a Rákóczi 
Ferenc út. Ennek Haraszt-hegy felöli oldalán, alakították ki a városköz
pontot. Itt található a Városháza és a Múvelódési Központ. Előtte a 
város fótere1 három bányászt ábrázoló szoborkompozícióval. Mögötte a 
Sportcsarnok és az uszoda. 

A Rákóczi útról az Alkotmány utca vezet a faluba. Az utca elején 
az egyik oldalon a szakorvosi rendelő maclern épülete áll, vele szemben 
az egykori falusi kocsma, a Czermann Vendéglő. Innen a Nyárfaliget
be jutunk, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére 
48 nyárfát ültettek. !998-ban itt állították fel Kossuth Lajos szobrát. 
Oroszlány jellegzetes épületei közé tartozik az ötvenes évek első fe
lében épült városkapu1 amely a Fürst Sándor utcát íveli át. A három 
részre tagolt boltívet oszlopok tartják, az épület tetején pedig huszár
torony díszlik. Ugyancsak az ötvenes évek stílusában épült az Arany Já
nos Általános Iskola és az Eötvös Loránt Múszaki Középisicola épülete. 
Jellegzetességüle a bejárat előtti oszlopsor. 

A gazdasági fejlődés, a népesség számának növekedése, a lakóhá
zak, középületek, közmúvek mellett a városi rang feltétele az oktatási, 
múvelődési és egészségügyi intézmények létrehozása1 múködése is. A 
bányatelep fejlődése újabb iskolák építését tette szükségessé. Az első 
korszerú iskolát !950-ben építették. Ezt követően 1958-ban, !962-
ben, majd 1981-ben adtak át újabb általános iskolát. A szakmunkás
képzés 1953-ban kezdődött, a felnőttoktatás pedig 1957-ben. Önálló 
gimnázium 1966-tól múködik a városban. 

3.7 



A várossá nyilvánítás idején (!954) a múvelődési ház és a könyv
tár is barakképületben múködött. Jelentős kulturális esemény volt 
!974-ben a Városi Múvelődési Központ megnyitása. Egészségügyi 
ellátásról l 945 előtt alig beszélhetünk. Orvos sem volt a faluban. 1945 
nyarán egy barakképületben rendezték be az első or~osi rendel~t. 
1951-ben nevezték ki a második orvost. 1957-ben szulootthon nyrlt. 
A következő évben gyógyszertár épült. A bányamentő állomás !961-

· ben alakult. 1973-tól egy központi szakorvosi, egy üzemorvosi rende
lőintézet, öt felnőtt és három gyermek körzeti rendelő állt a lakosság 

szolgálatában. , , . 
A szénre épült város jövője a szénbányászat felszámolasa utan bi-

zonytalanná vált. Új munkahelyek teremtése, ipari üzemek létesítése, 
illetve Oroszlányra telepítése teheti csak lehetóvé, ho~ ~zok az em: 
berek, akik a városban otthonra !eitek, évtizedek emlekervel, emben 
kapcsolatokkal ide kötődnek, továbbra is Oroszlányorr dolgozhassanak, 

biztonságban és békében élhessenek. 
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Gyüszí László 
helytörténész1 tanár 

Falusi Patika- Oroszlány 

Az úgynevezett falusi patika, amely !950. december 18-án nyi
tott a "Magócs" féle házban az Alkotmány u. 96. szám alatt. Ezt a pa
tikát Tatáról1 amely aZ/23-as számot viselte1 a minisztérium engedé
lyével helyezték át Oroszlányba. Ez volt az 1891-ben nyitott "Angyal" 
Gyógyszertár, amelyet !950. július 27-én államosítottak 

Az épület több hónapig tartó átalakítása után megnyílt a patika 
Guziássy László vezetésével. A lakosság nehezen szokta meg, hogy 
helyben tud hozzájutni orvosságaihoz, mert eddig Bokodra és Környére 
jártak patikába. A receptek száma év végén csak 281 db volt. 

Ebben az időben egy orvosa van Oroszlánynak dr. Balogh György. 
Ő látta el a XVI. akna és Majk betegeit is. 

!951. március 13-án a gyógyszertár vezetését átveszi dr. Korényí 
Ernő. A lakosság ugrásszerű növekedésével több mint l O orvosra volt 
szükség. Igen megnőtt a receptek száma. A patika dolgozói kemény 
munkával és a Gyógyszertári Központ által biztosított segítőkkel győz
te csak a sok munkát. 

Itt dolgozott Kovács Anna kiváló gyógyszerésznŐ1 aki innen az 
Országos Közegészségügyi Intézetbe került. Számos tudományos mun
ka szerzője volt. 

Katapán Valterné szül. Szabó Sára, aki ebben az időben, mint 
megyénk legjobbja jutalomba részesült. 

Meg kell emlékeznünk dr. Gál Gézáné szül. Kostyál Katalin 
gyógyszerészrőt aki kivételes manuális készségével kitűnt kollégái kö
zül. Budapesten diplomázott !957-ben. 

A kisegítő technikák is kivételes tudásukról tettek tanúbizony-
ságot. 

Horvát Judit 
Béber Katalin 
Kovács Perenené 
Pravotinszki Lajosné szül. Czermann Magdolna, aki munka mel

lett gimnázium ba járt. 
Károlyi János (Szeged 1959), akimint államvizsgás dolgozott 

itt. 
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!965-ben kerül a falusi patika élére Kerschbaummayer László 
Győzőné szül. Gönclőcs Edit, aki !92 7 -ben született és Szegeden 
diplomázott !950-ben és a gyógyszertár megszüntetéséig, 1970-ig itt 
dolgozott, mint felelős vezető. 

A patikába lépve kellemes, nyugodt környezet fogadja az ide be
térőt. Érdemes megemlíteni a berendezés jellemző stilusjegyeit1 hiszen 
sajnos már nem láthatók, csak elképzelhetjük őket. 

Az officinát (ahová bel ép a beteg) nyitott felsőrész és oszlopokkal 
lezárt síkok alkotják. Az oszlopfők kézi faragású levelek, míg a lábak 
dór jellegű román párkányzattal vannak ellátva. Az oszlopok felfelé 
keskenyednek az egyes síkokat stílusosan felülról előreugró párkányzat
tal zárták le. Az oszlopok (mintegy 30-40 db J megtalálhatók a korpusz 
nyitott felsőrészén, valamint az alsó zárt fiákos részen. 

A tára (kiszolgáltatásra készült "pult') kivitelezése azonos a kor
puszokkal, síkjait mintegy hat, kézi faragású oszlop osztja, elől három 
oldalt két sa<ra. A tárát stílusosan lezárja a kb. 2,5 m hosszú, 90 cm 
széles, 2-3 mm vastag, hatalmas értéket képviselő márványlap. A be
rendezéssel összhangban készültek a tára mérlegek. Ezek szekrénye 
szintén márványlappal lezárt, barokkos kivitelezésú. A mérleg tartó 
rúdja tömör sárgaréz. Lezárása szintén sárgarézből készült, gyógysze
részi emblémával díszített (5-9-13) öt részből álló szélesebb tányér, 
mely a száz .évvel ezelőtti időknek megfelelűen rejtett gyertyatartó 
üreggé van kiképezve. A rnérleg "Floreus mester" mérnöki művészetét 
dicséri. 

Az eredeti állványedényzet korhű. A szignatúrákat tűzaranyo
zás övezi. A szirupos edényeken jól kivehető a részben elmosódott 
"Altwien" védjegy. 

A gyógyszertárban ügyeletes szoba, laboratórium és szerkamra 
volt található. 

A helység lakóinak száma rohamosan növekedett, így új patikák 
épültek a városiasodó emeletes tömbházak szomszédságában már 

' ' modern fútéssel, berendezéssel, alkalmazkodva a kor igényeihez. Igy 
!970-ben ez a gyógyszertár megszűnt. 
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Városkapui Patika 
2/34-es - Oroszlány 

1958. október IS-ével Kerschbaummayer László patika és lakás 
ígéretével Komárom megyébe jött (november l-től a felesége is). Fel
adata a Városkapui patika kialakítása, berendezése és indítása volt. 

A patika !959. februárjában nyitott. Vezetője Kerschbaummayer 
László lett egészen 1970-ig. 

!970. március l-jétől a gyógyszertár vezetésével Kovács József 
szakgyógyszerészt bízták meg. 1972-ig igazgatta a patikát, majd a 
Kirries házaspár vette át, Ki nics László (Budapest 1971 J és Bojárszky 
Éva (Budapest 1971). 

Az oroszlányi gyógyszertár dolgozói 
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1979-től pedig a Dorsich házaspár, Dorsich Mátyás (Budapest 

1974) és Szabó Margit (Budapest 1973). 
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A gyógyszertár vezetője !990 óta Dorsic h Mátyásné. 

Oroszlányi V áraskapui patika dolgozói, élükön /őnökükkel, Kinics 
László szakgyógyszerésszel 

T 
l 

Oroszlán-kő Patika 

A régi patikát magántulajdonba véve Dorsich Mátyásné !996-
ban megnyitja saját gyógyszertárát. Nevét a helység egyik korai meg
nevezéséről kapta. 

Vezetője a tulajdonos Dorsich Mátyásné szül. Szabó Margit. 
Debrecenben, 1946. február 12-én született. Iskolába Piliscsaba
Klotild ligeten járt. De a középiskolát már Budapesten a Hámán Kató 
Gimnáziumban végezte. 

1973-ban diplomázott Budapesten, a SOTE-n. Még egy évet 
Budapesten, majd 1974-79-ig Pásztón dolgozott. 

1979-ben jöttek férjével együtt Dorsich Mátyással Oroszlányba a 
Városkapunállévő gyógyszertárba. Először férje, majd 1990-től ő a pa
tika vezetője. A gyógyszerésznő kellemes társalgó, átlag feletti humán 
műveltségű hölgy. Rengeteg értékes könyv veszi körül és belekóstolt a 
festés örömébe is. Igen hangulatos képeket láthattam szabája falain és 
a gyógyszertárban is. 

Érdekli a homeopátiás gyógyítási mód. Igen fontosnak tartja, hogy 
beosztottjai is elérjék szakmájukon belül a legmagasabb képzettséget. 
Nagy gondot fordít arra, hogy a kollektíva családias légkörben és jó 
hangulatban végezze a munkáját, a betegek megelégedésére. 

A patika beosztott dolgozói: 

Szeiti Veronika szakgyógyszerész 

Tatán született 1971. december 26-án. A gimnáziumot Orosz
lányban a Lengyel József középiskolában végezte. 

Budapesten, a SOTE-n diplomázott, majd nyolc évig Pécsett 
dolgozott az "Ambrózia" nevű gyógyszertárban, itt volt államvizsgás is. 

Majd a "Magyar Korona" nevű patika alkalmazta. 
2003-ban került Oroszlányba, az akkor már "Oroszlán-kő" nevű 

patikába. Mai napig is itt dolgozik, mint a vezetónó egyetlen diplomás 
segítője. 
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1979-től pedig a Dorsich házaspár, Dorsich Mátyás (Budapest 
1974) és Szabó Margit (Budapest 1973). 
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A gyógyszertár vezetője 1990 óta Dorsich Mátyásné. 

Oroszlányi V á roskapui patika dolgozói, élükön főnökükkel, Kinics 
László szakgyógyszerésszel 

T 
l Oroszlán-kő Patika 

A régi patikát magántulajdonba véve Dorsich Mátyásné !996-
ban megnyitja saját gyógyszertárát. Nevét a helység egyik korai meg
nevezéséről kapta. 

Vezetője a tulajdonos Dorsich Mátyásné szül. Szabó Margit. 
Debrecenben, 1946. február 12-én született. Iskolába Piliscsaba
Klotild ligeten járt. De a középiskolát már Budapesten a Hámán Kató 
Gimnáziumban végezte. 

1973-ban diplomázott Budapesten, a SOTE-n. Még egy évet 
Budapesten, majd 1974-79-ig Pásztón dolgozott. 

1979-ben jöttek férjével együtt Dorsich Mátyással Oroszlányba a 
Városkapunállévő gyógyszertárba. Először férje, majd 1990-tól ó a pa
tika vezetője. A gyógyszerésznő kellemes társalgó, átlag feletti humán 
műveltségű hölgy. Rengeteg értékes könyv veszi körül és belekóstolt a 
festés örömébe is. Igen hangulatos képeket láthattam szabája falain és 
a gyógyszertárban is. 

Érdekli a homeopátiás gyógyítási mód. Igen fontosnak tartja, hogy 
beosztottjai is elérjék szakmájukon belül a legmagasabb képzettséget. 
Nagy gondot fordít arra, hogy a kollektíva családias légkörben és jó 
hangulatban végezze a munkáját, a betegek megelégedésére. 

A patika beosztott dolgozói: 

Szeiti Veronika szakgyógyszerész 

Tatán született 1971. december 26-án. A gimnáziumot Orosz
lányban a Lengyel József középiskolában végezte. 

Budapesten, a SOTE-n diplomázott, majd nyolc évig Pécsett 
dolgozott az "Ambrózia" nevű gyógyszertárban, itt volt államvizsgás ís. 

Majd a "Magyar Korona" nevü patika alkalmazta. 
2003-ban került Oroszlányba, az akkor már "Oroszlán-kő" nevű 

patikába. Mai napig is itt dolgozik, mint a vezetónó egyetlen diplomás 
segítője. 

43 



Rádin Anna expediáló szakasszisztens 

1957. február 2-án született Oroszlányban. Itt járt gimnáziumba 

is. 
Az asszisztensképző! Sopronban végezte. 1977 -től a bokodi 

gyógyszertár dolgozója. Itt főnökei Molnárné Kostyál Lenke, majd 

Horváth Mária gyógyszerésznők voltak. 
Hat évet GYES-en volt két gyermekével. Bokod után a tatabányai 

Centrum Patikában kapott munkát. 
1990-ben expediálói szakvizsgát tett Sopronban. Jelenleg az 

"Oroszlán-kő" gyógyszertár dolgozója. Ő is képesített homeopátiás 

szakértő. 

Szabolcsné Svanda Éva expediáló szakasszisztens 

1960-ban Tatán született. Oroszlányban járt gimnázium ba. 
1978-tól a tatabányai Centrum Patika dolgozója. Az asszisztensi 

kétéves tanfolyamot Budapesten végezte. 
1986-ban Oroszlányba került a Városkapu melletti gyógyszer-

tárba. 
1988-tól GYES-en volt. 
1992-ben megszerezte az expediálói szakképesítést Sopronban. 
Munka mellettJ levelezón egyéves számviteli és pénzügyi mér-

legképes könyvelóvé képezte magát. Érdeklődése igen sokrétű, így 
természetesen ó is ért a homeopátiás szerek alkalmazásához. 

Juhászné Kökényes Anna szakasszisztens 

1966. május 16-án Tatán született. Egészségügyi szakközépisko

lát végzett, ott érettségizett. Dolgozni Tatabányán a Centrum Gyógy
szertárban kezdett. A Komárom megyei Gyógyszertári Központban 
végezte et munka mellett a kétéves asszisztensképzót. 

1991-től hat évig GYES-en volt két kisfiávaL Saját költségén 
megszerezte Sopronban a szakasszisztensi oklevelet gyógyszergazdái

kodái és ellátási szakon. 
2000-től dolgozik Oroszlányban és természetesen neki is meg 

van a képesítése a homeopátiás szerek alkalmazásához. 
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T 
l Dorsich Gyógyszertár 

Újonnan alapított patika. Alapítója és vezetője Dorsich Mátyás, 
szakgyógyszerész. 

1945. május 14-én született Oberteuringenben. 
1974-ben diplomázott Budapesten a SOTE gyógyszerész karán. 

1979-től az oroszlányi Táncsics úti patika vezetője. 
1990-től a Komárom Megyei Gyógyszertári Központ gyógyszer

gazdálkodási osztályát vezette. 
Magánpatikáját 1994-ben nyitotta. 

Dolgozói: 

Matyi Ákosné szül. Geyer Ildikó, szakgyógyszerész 

Oroszlányban született 1965-ben. Középiskolába Tatán járt az 
Eötvös József Gimnáziumba és ott érettségizett 1983-ban. 

1984-ig gyógyszertári asszisztens, majd Budapesten a SOTE 
gyógyszerész karán szerzett diplomát 1989-ben. 1989-94-ig Somogy 
megye két gyógyszertárában volt alkalmazásban. 

Később a Tata Kossuth Lajos téri patikában beosztott gyógysze-

rész. 
1996-ban szakvizsgázott gyógyszerhatástanból. Két gyermek 

édesanyja 1989-ben fia, majd 1992-ben lánya született. 
A Dorsich Patika dolgozója, nyitás óta. 

Majsainé Kostyál Julianna expediáló szakasszisztens 

Oroszlányban született 1954. április 27-én. Ugyanitt járt a Len
gyel József Gimnáziumba és érettségizett 1973-ban. 

Asszisztensi tanfolyamot Tatán a Gyógyszertári Központban 

végzett. 
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1974-ben a bokodi gyógyszertár dolgozója, majd 1976-tól az 
Oroszlány Táncsics úti patika alkalmazottja. !994-től a Dorsich Pati
kában dolgozik. 

Két gyermek édesanyja (1982, !986), lányai egyetemisták. 

Túri Gergelyné szül. Piubár Márta, asszisztens 

1962-ben született február 15-én, Oroszlányban. A komáromi 
Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett 1980-ban. 

A tatabányai Ságvári Endre úti gyógyszertárban kezdett el dol
gozni. 

!982-ben került Oroszlányba a Táncsics Mihály útra. 
!995-től a Dorsich Patika dolgozója. Két gyermek édesanyja, 

egyikük főiskolás, a másik gimnazista. 

Barany Rita gyógyszerellátó szakasszisztens 

Oroszlányi születésú, 1977. október !4-én. A kisbéri Táncsics 
Mihály Gimnáziumban érettségizett !995-ben. 

1998-ban végezte a szakasszisztensi tanfolyamot Sopronban és 
ugyan ebben "az évben lett a Dorsich Patika dolgozója. 

Kapitányné Máté Andrea asszisztens 

Mezőtúron született !967. július l-én. Ugyanitt érettségizett a 
Teleki Blanka Gimnáziumban, 1985-ben. 

1986-88-ban szerzett asszisztensi képesítést Sopronban. !990-
től dolgozik Oroszlányban. Férjhez ment és egy fia és egy lánya szüle
tett, velük GYES-en volt. Lánya gimnazista, fia még általános iskolás. 

2006-tól a Dorsich Patika asszisztense. 
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Juhászné Gősy Izabella analitikai szakasszisztens 

!958. február l-én született Oroszlányban. 1976-ban érettségi
zett a Lengyel József Gimnáziumban, Oroszlány ban. 

!978-ban végzett Sopronban asszisztensi tanfolyamot, !986-ban 
megszerezte az analitikusi szakvizsgáját. 

!994-ben kerül Oroszlányba a Táncsics úti patikába. 
Két gyermek édesanyja, lánya gyógyszerész lett. 
Fia főiskolát végzett. 
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' Uj oroszlányi gyógyszertárat 
1970-ben nyitották 

Vezetőnek a Táncsics Mihály útról Kerschbaummayer Lászlót 
nevezték ki. Ő vezette a patikát egészen !980-ig. A:z. proszlányi ún. fa
lusi patika megszüntetésekor ide helyezték feleségét is dolgozni, mint 
beosztott gyógyszerészt. 

Egészen nyugdíjazásukig itt tevékenykedtek. Vezetésük alatt, a 
város fejlődésével együtt megnőtt a főút mellé épített patika forgalma 
is. Igen magas szalanai színvonalon végezték munkájukat a gyógyszertár 

dolgozói és a légkör mindig családias volt. 
Ez a patika már modern, jól felszereltnek számított nyitásakor a 

meglévőkhöz képest. 
1980. június l-vel Kovács Józsefet bízták meg a patika irányítá

sával. Ő volt a főnöke egészen !996. június 17-ig. 
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A privatizáció után magánpatikaként működik a mai napig. 

A könyvben nem kívánt szerepeini 

T Mocsa rövid története 

Villa Macha árpád-házi királyaik idején királyi 
birtok, jövedelme a királynék udvartartására volt 
rendelve. A királynék vadászai, sólymászai lakták. 
A gesztesi járásban található, nagy része sík terület. 
Hozzá tartozott még Csém-1 Boldogasszony- és 
Tömörd puszta. 

1291-ben Fennena királynéja az esztergomi érseknek adomá
nyozta, s ettől kezdve mindvégig a prímások tulajdonában maradt. 

A tizenhét portával bíró település !543-ban elpusztult. !622-re 
már újra betelepült. Vallási ellentétek jellemezték az egyházközség 
életét. 

1783-ban épült református templom és !756-ban az első katoli
kus templom, ekkor a lakosság már fele-fele arányban kiegyenlítődött 
a két vallás javára. 

A:z. !903-ban leégett katolikus templomot, amelynek még a ha
rangja is megolvadt !904-ben építették újra. 

Szántóföldjei voltak, gyümölcsfák és állattenyésztés. 
A közegészségügyi ellátottsága kielégítőnek mondható, az itt mű

ködő Stefánia Szövetség és kiemelkedő szaktudású körorvosának dr. 
Várady Sándornak köszönhetően. A vele dolgozó csecsemó-védőnővel 
együtt sokat tesznekaszociális viszonyok javítása terén. 

Megtörténik az utak portalanítása, egészségügyi ismeretek ter
jesztése1 téli kereset biztosítása1 a lakásviszonyok javítása. 

Ennek köszönhetőerr a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején 
Mocsa az egyik legegészségesebb község. 

49 



Flóra Gyógyszertár - Mocsa 

Mocsán 1976-ban a község lakóinak összefogásával, sok-sok óra 
társadalmi munkával épült fel az akkor még állami Gyógyszertár. 

Szatmári Istvánt nevezték ki a gyógyszertár vezetőjének Ő két 
asszisztenssei (Herzeg Lajosné és Szatmári Istvánné) és egy takarító
nővel (Nagy Lajosné) 4 évig vezette a patikát, majd családjával Buda
pestre költözött. 

1980-tól 1981 májusáig Halász Sándorné volt a helyettes ve
zető. 

1981. május l-től Kalina Miklós vezeti a gyógyszertárat a mai 
napig. 

1996. augusztus l-ig állami alkalmazottként, majd a rnagánosítás 
után családi vállalkozásban1 "Flóra" Gyógyszertár néven. 

Munkatársak: 
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Herczeg Lajosné1 asszisztens 
Kalina Miklósné, asszisztens 
Lukács Lászlóné1 takarítónő 

T Kalina Miklós gyógyszerész 

1947. augusztus 13-án született Bicskén. Középiskolai tanulmá
nyait is itt végezte a Vajda J án os Gimnáziumban. 

A Kőbányai Gyógyszerárugyárban gyógyszergyártó szakmunkás 
bizonyítványt szerzett és négy évig dolgozott itt. 

Egyetemre a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi karára 
járt, ahol 197 4-ben diplomázott. A Chinain Gyógyszergyár Farmako
lógiai osztályán dolgozott egy évig. 

1975-től a Fejér Megyei Gyógyszertári Központnál helyezkedett 
el, mint pendliző. Sokat helyettesített Székesfehérváron és Bicskén is. 

1976-tól a bakonycsernyei gyógyszertárat vezette 1981-ig. 
Macsára 1981-ben került, ahol már 26 éve dolgozik. 
2005-ben lehetőség nyílt megvásárolni a gyógyszertárat, ahol a 

mai napig nagy precizitással és szargalommal végzi a munkáját. Ked
venc időtöltése a horgászás, olvasás és zene hallgatása. 
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vár tartozéka. 

Környe rövid története 

Az Átalér mentén, a tatai járásban fekszik. 
Hozzátartozik Erdótagyos-puszta, Fácánkert-ma
jor, Irtás-major

1 
Kistagyos-puszta, Környei-major, 

Nagypatár-, Nagytagyos- és Szentgyörgy-puszta. 
Területén bronzkori maradványokat találtak 

és a rómaiak uralma alatt is népes kolónia volt. 
1446-ból származó oklevélben fordul elő elő

ször Kernye alakban a község neve. Gesztes várához 
tartozott, majd 1495-ben a Fejér megyei Gerencsér 

1529-re népessége elpusztult, de 1653-ban történt egy ered
ménytelen kísérlet a benépesítésére. 

1699-re népes község, lakói valószínűleg Bars megyéből származ-
tak. 

1727-ben gróf Esterházy Ferenc birtokába került. 1745-ben a 
földesúr elűzte a régi lakosságat és helyükbe Moson megyei németeket 
telepített, s számukra a következő évben plébániát is szervezett. A 
mostani római katolikus templom 1866-ban épült. 

Búzatermelő hel~ fácános-kert
1 

virágzó gyümölcsösök és borter
melés jellemzik mezőgazdaságát. 

HaJastavában ( mely ma is gyönyörű} bőven éltek halak és régen a 
tó mellett vízimalom is volt. 

Környe lakosai közül az I. Világháborúban 300-an küzdöttek és 
40-en áldozták életüket a Hazáért. Emléktábláiukat 1921-ben állítot
ták. A lakosság egészségéért dr. Tremmel József körorvos segítőivel 
együtt keményen küzdött. Mind a fertőző betegségek leküzdésében, 
mind az egészségügyi felvilágosítás érdekében kifejtett odaadó mun
kájukkal. 

Az 1900-as évek közepén, már hat orvos, két szülésznő és hely
ben gyógyszertár segíti a beteg emberek gyógyulását. 
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Megváltó Patika- Környe 1923 
Komáromi út l. 

Környe község lakói a gyógyszertár alapítása előtt az 5 km-re lévő 
Bánhidáról vagy a ll km-re lévő Tatáról szerezték be gyógyszereiket. 

De 1923-ban Szabó Antal nyerte el a patikaalapítás jogát. Ő 
1889-ben született. Tanulmányait Selmecbányán és Budapesten 
végezte. 1912-ben diplomázott a budapesti Pázmány Péter Orvostu
dományi Egyetem gyógyszerész karán. Mint okleveles gyógyszerész 
Vágújhelyen, Tatán, Győrött és Karcagon tevékenykedett. 

Az 1923-ban alapított, magántulajdoni patikája ellátta Kecské
det, Vértessornlót, Oroszlányt és Várgesztest is gyógyszerrel. Haláláig, 
1940-ig ó vezette a patikát. Utána felesége, kisegítő gyógyszerészekkel 
(az 1944-48-as Évkönyv szerint} pl. Szepessy Lászlóné szül. Trenka 
Edittel. 

Később lányuk Szabó Sarolta (dr. Kiss Lajosné, Szeged 1939} és 
Szabó Zsigmond, mint helyettesítő dolgoztak itt. 

A környeigyógyszertár dolgozói, élükön 
Kovács József szakgyógyszerésszel 

1950-ben a Komárom 
megyei Gyógyszertári Vállalat 
vette át az üzemeltetési jogot és 
államosították a gyógyszertárat. 
Ekkor felelős vezetője Deák 
János (Budapest 1926} gyógy
szerész lett, egészen 1970-ig. 

Deák J án os beosztott 
gyógyszerésze Győrffy Gábor 
alezredes gyógyszerész volt és 
segítőik Fábián Istvánné, mint 
technika és két jelölt Pula Éva 
és Sass Judit. Takarítónójük 
ekkor Beke Julianna. 

Deák János nyugdíjazása 
után 1970. április l-től Kovács 
Józsefné szül. Hegedús Mária 

53 



(Budapest !966) gyógyszerésznő vette át a patika vezetését egészen 
addig, míg új épületbe költöztették a gyógyszertárat !972-ben (a mai 
címe Április 4. u. 2/d). 

Férjével, Kovács Józseffel (Szeged !963) együtt itt Környén 
dolgoztak !980-ig, amikor is férjét az oroszlányi új gyógyszertár veze

tésével bízták meg. 
Kovács Józsefné nyugdíjazásáig vezette a környei patikát egészen 

1996-ig. 
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Plantagó Patika - Környe 

1996. augusztus Ol-én Orlovitsné Balogh Marianna privatizációs 
pályázat során1 elnyerte az addig 2/15-ös számot viselő környei patika 
tulajdonjogát. 

Orlovitsné Balogh Marianna szakgyógyszerész 

Kecskéden született 1958-ban, és az általános iskola elvégzése 
után a tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett 1977-ben. Ez
után egy évig a Tatbánya Fő téri gyógyszertár dolgozója volt. 

!978-tól a budapesti SOTE gyógyszerész kar hallgatója. Az egye
tem nyári és államvizsgás gyakorlatait is a 2/3 7 -es gyógyszertárban 
töltötte. 

1983-tól pedig, mint beosztott gyógyszerész, 1993 nyaráig 
ugyanitt dolgozott. Közben gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés 
szakvizsgát tett. 

1993-ban, mint megbízott vezető elvállalta az új alapítású "Pri
mula" gyógyszertár vezetését. 

1995-ben újra a Fő téri patikában dolgozott, akkor már, mint 
gyógyszertárvezetó. Innen pályázta meg, az 1972-ben megnyitott 
környei 2/15-ös patikát és nyerte el a működtetési jogát. 

Ezt a magángyógyszertárat !996. augusztus l-től vezeti. Kolléga
női a volt környei és a volt Fő téri patika dolgozói

1 
akik mindannyian 

Környén laknak. 

Jó hangulatú a közösség és így könnyebb maximálisan megfelelni 
az itt élő emberek elvárásainak, akik szívesen és bizalommal fordulnak 
feléjük. 

A gyógyszertár épületét folyamatosan javítják, szépítik és még 
további terveik vannak a modernizálásra. 

Orlovitsné Balogh Marianna Kecskéden él családjávaL Nagyobbik 
lánya, Éva is gyógyszerésznek készül a budapesti SOTE-n, akit szere
tettel vár a kollektíva a gyógyszertárba. Adrienn lánya pedig építész
mérnök hallgató. 
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Szabó Zoltánné szül. Högl Magdolna, szakasszisztens 

1952. októberében született Tatabányán. Itt járt középiskolába 
és érettségizett az Árpád Gimnáziumban. 

1971-ben a tatabányai Fő téri patikában dolgozott 25 évig. 
1973-ban végezte el az asszisztensi tanfolyamot és 1989-ben a 

szakasszisztensi képesítést is megszerezte. A gyógyszertár privatizáci
ójakor került át a "Levendula" patikába, ahol 2001-ig tevékenykedett. 
Ekkor a gyógyszerésznő hívására a környei "Plantagó" gyógyszertár dol
gozója lett, amit nagy örömmel fogadott és reméli innen fog nyugdíjba 
menni. 

Wittmann Gézáné szül. Horváth Ibolya, szakasszisztens 

1955. június l-én született Viszákorr (Vas megye). 
1973. július l-től a tatabányai 2/37-es Fő téri patika dolgozója, 

egészen 1993-ig. A 20 évével ő is törzsgárda tagnak számít. 
1993. augusztus l-től két évig a volt főnöke által alapított "Pri

mula" gyógyszertárban dolgozott. 
Majd a környei magánpatika nyitásával tagja lett a kezdő kollektí

vának a "Plant~gó" gyógyszertárban. 

Horváth Béláné szül. Ballabás Gabriella, asszisztens 

1953-ban született. 
1971-től a tatabányai 2/29-es gyógyszertár dolgozója, majd a 

környei 2/15-ös patikában húzott le 15 évet. Jelenleg is itt dolgozik a 
magánpatikává vált régi munkahelyén a "Plantagó" gyógyszertárban. 

Wiszt Ferencné szül. Goór Emilia, asszisztens 

1954. május 09-én született. A tatabányai Árpád Gimnáziumban 
érettségizett. 
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1972-ben a 2/23-as oroszlányi patikában kezdett dolgozni. 
1974-ben Budapesten végezte az asszisztensi tanfolyamot. 
1981-től pedig a környeiZ/lS-ben volt alkalmazásban. 
1996-tól a "Plantagó" magánpatika a munkahelye. 

A gyógyszertár tisztasága Hetzl Antalné kiváló munkáját dicséri, 
aki a takarítási feladatokat végzi. 
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!anná vált. 

Vértesszőlős rövid története 

Villa Scellus 1244-ben már a királyi vincellé
rek által lakott falu. A "Szöllős" nevet, az erdősé
gek által határolt tisztásra telepített szőlőről kapta, 
amelynek tőkéit a középkorba;., ültették. 

Zewles 1440-ben Rozgonyi István birtoka 
volt, de már !459-ben a tatai vár tartozéka. 

A török uralom alatt 1541-ben még négy 
patrával rendelkezett, de két év múlva már lakat-

l 717 -ben katolikus tót és református magyar családok költöztek 
ide, de a magyarak nem sokáig maradtak, valószínűleg vallási okok 
miatt. 

Földesura a XVIII. sz. elején gróf Eszterházy, aki 1731-ben 
Trencsén megyéből hozatott római katolikus tótokat, pótolva az el
költöző magyarak helyét. Az új lakosság számára, római katolikus 
leányegyházat szerveztettek 1733-ban, mely !866-ban Tata filiáléja 
( fiókegy háza) volt, ahol kapucinus helyi káptalan működött. 

1866-ban szerveztetett át, a szöllósi fiókegyház anyaegyházzá. 
Templomot l 792-ben tudott csak építeni a község lakossága, mely az 
!876-ban pusztító nagy tűzvésznek esett áldozatul. 

A falu határát egyik felében termékeny szántók, másik felében 
hatalmas erdők foglalták el. Kőbányája is volt, melyből jó minóségű 
terméskövet fejtettek. 

!909-ig a községet csak "Szöllős"-nek hívták, amikor a községne
vek rendezésekor kapta a V értes elónevet. 

Vértesszőlősről az l. világháborúban 230 lakos vett részt, közülük 
32-en haltak hősi halált. Emlékművüket !929-ben állították. 

Iskolája 1929-ben épült, orvosa és gyógyszertár az 5,5 lan-re 
fekvő Tóvárásorr volt. Községi bába helyben, kórház Tatabányán és 
Esztergomban volt elérhető. 
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!930-as évek közepére a lakosság száma ISOO-ra nőtt. Mivel 
Tatabánya vonzáskörzetében fekszik, így sokan, szép fekvése és jó leve
gőjemiatt itt építkeztek Így napjainkra (2006) a lakosság száma 2 600 
fő fölé emelkedett. 

Ismertségét növelte az 1962-ben, a helyi mészkőbányában V értes 
László régész által feltárt, ősemberi ittlétre utaló nyomok feltárása. A 
feltárt anyagok ma is a Magyar Nemzeti Múzeum önálló szabadtéri 
bemutatóhelyén, itt V értesszőlősön láthatóak. 
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V értesszálősi gyógyszertár 

A község saját elhatározásából és akaratából 1987. augusztus 
29-én megkezdte egy gyógyszertár létesítését. Építője a vértesszőlősi 
Tanács, helye a Temető u. és az Ady Endre u. sarok volt. 

Kazánnal üzemelő, központi fűtéses1 tetszetős épület átadása 
1989. február 24-én 9 órakor történt. Az ÁNTSZ jóváhagyását !989. 
február 28-án kapták meg. 

A betegek ellátását gyógyszerrel a helyi ún. "Laborátiós könyv" 
tanúsága szerint 1989. június 29-én kezdték, amely dátum az első 
helyben készített gyógyszer időpontját jelenti. 

1993-ban fogászati rendelő részére leválasztási terv készült a 
gyógyszertári helyiségekből, de ezt, 1993. augusztus 18-i dokumen
tum szerint1 nem fogadta el a Gyógyszertári Központ vezetősége és az 
aláíró Polgár József igazgató. 

A vértesszőlősi gyógyszertár a nyitás évében 
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Így maradt az eredeti terv szerint épített formában a patika. Ve
zetői Dér Emilia (Szeged 1983), Molnár László (Budapest 1968). 
1990-ben a gyógyszertár vezetője Pohánka Éva szakgyógyszerész. 

1997-ben Kálovics Klára szakgyógyszerész a patika privatizáci
ójával megnyitja a "Szent Imre" magángyógyszertárát. 
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Kálovics Klára szakgyógyszerész 

Született Tatán, 1948. augusztus 22-én, ugyan itt végezte az 
általános iskoláit. 

A tatai Eötvös József Gimnáziumban érettségizett. 
Budapesten a SOTE Gyógyszerésztudományi Karán diplomázott 

!975-ben. Államvizsgásként és már végzett gyógyszerészként is !977-

ig a fővárosban maradt. 
1978-ban Tatára költözött és felváltva a Kossuth téri, illetve a 

Haranglábnál található patikában volt beosztott gyógyszerész. 
!983-ban szakvizsgázott, gyógyszertechnológiából. Ugyan ebben 

az évben Dunaalmásra kerüt majd a Tatabánya/ Győri úti patika veze

tője lett. 
Az !989-ben az újonnan épített sárberki gyógyszertár főnöke. 
Később a vértesszőlősi gyógyszertárba helyezik, amelyet Kálovics 

és Társa Bt. formában üzemeltetnek1 melynek vezetője Kálovics Klára 
szakgyógyszerész. 

Két gyermek édesanyja, egy fia és egy lánya van. 

Simecz Miklósné szül. Spirk Mária, asszisztens 

194S:január !6-án született, Komáromban. Iskoláit Tatán végez
te, itt is érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban, 1963-ban. 

Munkáját a Komárom Megyei Gyógyszertári Központban, az ún. 
speci (gyári készítmények) osztályán kezdte, majd a tatai Kossuth téri 
gyógyszertárban folytatta. 

!966-ban végezte el a két éves, munka melletti asszisztenskép
zőt, a Gyógyszertári Központban. 

!978-ban átkerült a Haranglábnál található gyógyszertárba, ahol 
a magánosítás folytán munkanélkülivé vált 1996-ban. 

!997-ben a magánpatikaként múködő vértesszőlősi gyógyszertár 
dolgozója lett. Ez idő alatt tudott nyugdíjba menni, majd mint nyugdí
jas munkáját tovább folytatni ugyanitt. Két fiú édesanyja. 
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Bódi Miklós gyógyszerész 

!90 l. május 2 7 -én született Világoson Arad 
t vármegyében. A budapesti királyi magyar Pá~mány 
Péter Tudományegyetemre nyert felvételt a böl
csészettudományi karra 1922-23 tanév I. félévére, 
Budapesten !922. szeptember !8-án. 

Dr. Bársony sk. a királyi magyar Pázmány Pé
ter Tudományegyetem rektora aláírásával. 

Majd 1923-24-es tanév l. félévben az orvos
tudományi karra, Budapesten !923. szeptember !4-én. 

Ezeket az adatokat lánya által megőrzött, fényképes "Lecke
könyv" tanúsítja. 

Gyakornok volt 1919. augusztus 1-1921. június 20-ig Világoson 
az "Isteni Gondviselés" Patikában, valamint Kálon (Heves megye) a 
"Megváltó" Patikában 1922. március l - szeptember 24-ig. 

Mint okleveles gyógyszerész Hevesben, a "Megyecímer" Pati
kában !924. szeptember IS- 1928. április l-ig. Parádfürdőn a "Szt. 
Antal" Patikában !928. június l - !930. március 15-ig. Budapesten a 
X. kerületi Jászberényi út 7 sz. alatti "Isteni Gondviselés"-ben !930. 
május l - !933. május l-ig és Tatán a "Városi" Gyógyszertárban !933. 
május l - !933. szepternber !5-ig. 

Mint gondnok Budapesten VIII. ker. Baross u. 44. sz. alatti "Szt. 
Szív" Patikában !933. szeptember IS- !934. július !5-ig. 

Dolgozott a Budapest VII. ker. Thököly út 21. sz. alatti "Árpád 
fejedelem" nevú gyógyszertárban 193S. május l - !939. szeptember 
!5-ig. 

Újszászon, mint bérlő a " Magyarok Nagyasszonya" névre keresz
telt patikában, majd, rnint tulajdonos. 

Jászfelsőszentgyörgyön a "Boldog Asszony" Gyógyszertárban 
1942. szeptember !6- 194S. május l-ig. 

!940-ben állampolgársági bizonyítványt kapott április 9-én a Bel
ügyminisztérium miniszteri tanácsosának aláírásával, mint budapesti 
lakos. 

1946. március l - 1947. június 30. között a tatai "Megváltó" 
Patika dolgozója, majd gondnoka !945. szeptember l- 1946. március 
l-ig. 
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Valamint munkálkodott a tatai "Városi" Gyógyszertárban előbb, 
mint beosztott !947. augusztus l -!949. augusztus 21-ig, majd mint 
gondnok !949. szeptember l- !950. március 15. 

!940. február l - április 26-ig katonai szalgálatot teljesített az l. 
sz. Honvéd Kórházban Szegeden. 

!945-ben jött a család Tatára a Kossuth L. u. 26-ba lakni, át Er

délyből. 
!950-ig dolgozott a Kossuth téri Patikában, majd a bokodi gyógy

szertár vezetője lett. Bokodi ténykedése alatt egy jeligés ("Hivatása 
gyógyszerész"), "A magisztrális gyógyszerrendelés jelentősége" címmel 

dolgozatot adott le a Gyógyszertári Központban. 
1974. október 9-én "arany díszoklevelef' vehetett át a SOTE 

tanácsának dísztermében dr. Antoni Ferenc rektortóL 
Oros;lányban, már mint nyugdíjas1 a Kerschbaummayer László 

vezette patikában segítette a kollektíva munkáját. 
!976-ban halt meg. Lánya, Ágnes szintén ezt a pályát választot-

ta. 

Bódi Miklós szakgyógyszerész 25 éves egyetemi diáktalálkozója 
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Brasnyó Sándorné szül. Pötröcz Julianna, szakgyógyszerész 

A Fejér megyei Mány községben született. l948.szeptemben !2-
én. Bicskén a Vajda János Gimnáziumban érettségizett. 

Diplomáját a budapesti SOTE-n !972-ben szerezte a gyógysze
résztudományi karon. 

1971-ben, mint államvizsgás kezdett Tatabányán dolgozni az ak
kori újonnan létesített 2/3 7 -es sz. Centrum Patikában. 

!982-ben szakvizsgázott gyógyszertechnológiából. 
!987 -ben Tatán új gyógyszertári központot építettek és benne 

elindult a Galenusi labor, melynek !997-ig a vezetője volt. 

Gyógyszertári Központ Galenusi Labor, balról a második Brasnyó 
Sándorné vezető szakgyógyszerész 

Szakmai munkája során, úgy érezte itt tudott Iciteljesedni érdek
lődése és szakmai felkészültsége. Nagy örömét lelte a megye gyógy
szertárainak és két kórházának (kúpok, tabletták, kenőcsök, hintő
porok készítése) ellátásában, valamint a bérmunkában gyártott egyedi 
összetételú fogkrémek, állatgyógyászati készítmények, sportkrémek 
készítésében. Például a Bittner-féle gyomorkeserű és svédcsepp, amely 
szintén innen indult hódító útjára a megyénkben. 

Itt kezdték el gyártani az azóta is forgalomban lévő Aknesol ecse
telőt és Vulnosil kenőcsöt is. 
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Éveken keresztül gyógyszertechnológiát tanított asszisztens tan-
folyamokon és továbbképzéseken. 

Szakmai munkáját értékelték és elismerték. 
1982-ben Egészségügyi Miniszteri dicséretet. 
1986-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa által a Ki

váló Munkáért kitüntető jelvényt veliette át. 
1997-től a Fúzió Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. mi

nőségbiztosító gyógyszerésze Tatán, majd több tulajdonosváltást átvé
szelve innen ment nyugdíjba 2005-ben. 

A Magyar Gyógyszerész Kamara megyei szervezetének alapító 
tagja 1989 óta, a mai napig titkára. 

2001-ben a kamarai munkásságáért a Magyar Gyógyszerész Ka
maráért kitüntetést vehette át. 

A tatabányai 213 7 Centrum patika dolgozói. Balról a második Brasnyó 
Sándorné 
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özv. Hepp Béláné szül. Terelmes Jolán Julianna, szakgyógyszerész 

1936. július 10-én született Solton. Gimnáziumi éveit Ráckevén 
töltötte. 

Diplomáját a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi karán 
kapta 1960-ban. 

Oroszlányban a városkapui patikában dolgozott, majd a 
Kerschbaummayer László vezette gyógyszertárból betegsége miatt, 
1980-ban nyugdíjazták. 

Szerencsére sikerült felgyógyulnia és még nyugdíj mellett később 
néha vállalt helyettesítés!. 

Sajnos férje nemrég elhunyt1 ami igen nagy fájdalom számára1 

hiszen nagyon szép, hosszú házaséletet éltek. Vigasztalója gyermeke és 
unokája, akik megpróbálják elűzni a szomorúságát. 

A mi találkozásaink a leltárhoz kötődnek ekkor dolgoztunk 
együtt. Benne egy nagy tudású1 precíz1 kellemes embert ismertem és 
szereltem meg. Igazán keveset találkoztunk, de mindig jó hangulatban 
tudtuk felidézni az elmúlt éveket. 

Hepp Béláné szakgyógyszerész 
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Horváth Zoltán (J ó zs ef) gyógyszerész 

Tatabányán, Bánhida községben született 
1883. július 13-án. Édesapja Horváth Ernő köz
ségi jegyző, édesanyja Borcsiczky Ida. 

Az elemi iskolát elvégezve Tatán 4 év 
gimnáziumot és Pápán a gimnázium felső 4 évét 

végezte és itt is érettségizett. 
Gyakornok éveit Szolnokon, Myksa Gyu

la Szent Katalinhoz gyógyszertárában töltötte 
1900. szeptember 1-1901. október 15-ig. Majd 

1901. október 16-1903. június 30-ig Komáromban, Steiner Miklós 
gyógyszertárában. 

1904. február 27-én sikeres gyógyszerészgyakornaki vizsgát tett 
Budapesten. 1904. márciusától szeptemberig Békés megyében már, 
mint okleveles gyakornok volt, amely tevékenységéről elismerő és 
dicsérő bizonyítványt kapott (Gyula 1904. szeptember 3.) ugyanúgy, 
mint gyakorló éveiről minden gyógyszertárban. 

Felvételt nyert a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, 
amelyet 1904. december-l 907. július között végzett el és lett okleve
les gyógyszerész. 

Gyakorlatát 1906. március 16.-szeptember 30-ig a szombathe
lyi Simon G,Yula az "Isten szeméhez" elnevezésű gyógyszertárában 
dolgozta le, ahol, mint az 1906. szeptember 30-án kelt bizonyítvány 
írja: "kötelességének teljesítésében, szorgalommal, hűséggel és kellő 
szakértelemmel járt el". 

1905. június IS - szeptember 15-ig, mint ldsegítő működött 
Rajeczen Hladny Géza gyógyszerész az "Arany Oroszlánhoz" címzett 
gyógyszertárában, majd ugyanitt !906. október !4-tól !907. január 
!2-ig. Ezen bizonyítványban is csak dicsérő szavakat ("úgy szakkép
zettség1 mint szorgalom, pontosság és húségnek teljes mértékben ta
nújelét adta") olvashatjuk. 

Kisegítő volt még a budapesti "Szt. József" Gyógyszertárban a 
VIII. kerület Mária Terézia tér l O. sz. alatt a Baross u. sarkán, dr. Ralla 
László keze alatt. 
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Diplomáját !907. november 14-én kapta meg. Mármint segéd 
dolgozott Hladny Géza gyógyszertár az "Arany sashoz" nevű patikában 
Zsolnán !907. szeptember 1-1910. május 15-ig. 

Majd !910. május !6- 1911. július 22-ig Privigyén a "Megváltó
hoz" címzett gyógyszertárat vezette. 

A tatabányai MÁK Rt. által működtetett Bányatárspénztár 
patikájába nyer felvételt 1912. június 2-án. Ennek vezetője ekkor 
Kammerlohr J. Vilmos gyógyszerész volt. Részlet a felvételi kérelem
re írt válaszlevélból: 

"Kor. 2 400,- - azaz kettőezer-négyszáz korona fix fizetéssel, lakás, 
fűtés, világítás ingyenes élvezetével -1912. május 23-tól kezdődőleg
gyógyszerésznek alkalmazzuk." 

Külön jelentkezés és orvosi vizsgálat után tagja lett a Magyar 
Általános Kőszénbánya Részvénytársulat alkalmazottai nyugdíjintézet
ének. Erről egy díszes "Felvételi igazolvány" tanúskodik !915. június 
29-i dátummaL 

Kiváló munkája jutalmául l 936. december 30-án a MÁK Rt. házi 
gyógyszertárának fógyógyszerészévé nevezte ki. 

1944. március 30-án tartott ülésén a bányatárspénztár választ
mánya 1944. január l-től visszamenőleges hatállyal vezető fógyógysze
résznek nevezte ki munkája elismeréséül. 

Ebben az időben beosztott gyógyszerészei: Gergye Béla, Jánossy 
Anna, Környei János, Szőke Lajosné, Vídovszky Lajos gyógysze

részek voltak. (Ezt egy általa megőrzött "Tisztviselők, Tanítók és Se
gédtisztviselók bányatárspénztári tagságára vonatkozó jegyzék az 1944. 
évre" című nyilvántartásból tudtam meg.) A bányatárspénztár 1946. 
július 30-án elküldte számára a felmondó levelet, amely 6 hónap fel
mondási időról szólt. Ő ez ellen fellebbezett és így l éves felmondással 
1947. augusztus 5-től munkája elismerésemellett nyugdíjba vonult. 

Ekkor költözött Tatára a Baji út 18 szám alá, ahol unokája családja 
ma is lakik. 

!948. június l - 1950 július 27-ig Rochlitz Tibor tatai gyógy
szertárában, mint kisegítő múködött, majd az államosítás után ebben a 
patikában volt hatósági vezető 1950. július 28- 1951. áprilisáig. 

!951. szeptember l- 1952. március 31-ig a Tata Kossuth téren 
lévő patikában, mint kisegítő, majd 1952. április l- 1952. július 31-e 
között állandó alkalmazottként dolgozott. 
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1952. július l-vel újra a Haranglábnállévő 

gyógyszertár dolgozója. 
Egy 1954. január 5-vel Dubiel László 

személyzetis által kiállított igazolvány szerint a 
Komárom Megyei Gyógyszertári Vállalat dol
gozója. 

1959. február 14-én ötven éven át kifejtett 
sikeres szakmai munkájának elismeréséül arany

oklevelet, majd !967. július 28-án gyémántokle
velet kapott a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 

Adataimat részben a Gyógyszerészek Zsebnaptára 1938-as 
kiadványából és kedves dédunokája Könczöl Alexandra és unokája 
Könczölné Garami Edit segítségével írhattam le, melyeket korabeli 
hivatalos iratoldcal tud a család alátámasztani. 
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A MÁGYAR ÁlTAlÁNOS KŐSlÉNBÁtro\ 
ll~liiVéHYTARSUU.T 

AUIALMA!OlTAIIi"l< INUOni.Jlhl~me 

dr. Jurca Imréné szül. Bikfalvy Zsuzsanna, gyógyszerész 

1939-ben, a P öld napján született Budapesten. Minden iskoláját 
Budapesten végezte. 

Diplomáját 1962-ben kapta kézhez. Azon szerencsések között 
volt 1 akiket még a' régi1 híres, nagy professzorok oktattak. 

Már Budapesten a tanulás mellett egy olyan gyógyszertárban kez
dett dolgozni, ahol teljes szigor, rend és szakmai fegyelem, ugyanakkor 
családias légkör uralkodott. Úgy érzi az egész pályáját meghatározta és 
egy életre megszerettette vele a gyógyszertári munkát. 

Kiváló oktatója dr. Sajóhegyi Andrásné (Teremy MártaJ a me
gyénkből több gyógyszerésznek is volt az oktatója. Tőle nagyon sokat 
tanult és azt a tudást igyekezett továbbadni a fiataloknak. 

Államvizsgás gyakorlatát Tatabánya-felsőn töltötte és több évig 
járt le Budapestról naponta oda-vissza. Ez a patika akkor még igen nagy 
forgalmú volt, hiszen még itt volt Tatabánya központja. 

Jószántából szinte soha nem váltott munkahelyet (abban az 
időben még nem is volt szabad munkahelyválasztás). De a szükség 
úgy hozta, hogy a Gyógyszertári Központ vezetősége szinte minden 

Középen dr. Jurica Imréné szakgyógyszerész 
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tatabányai gyógyszertárban foglalkoztatta
1 

ahogy azt a munkaerőhiány 
kívánta. 

Tatabánya-felső után a Győri úti 2/32-es patika, majd a 2/29-es 
Ságvári útiban lett gyógyszertárvezető helyettes. 

Ígyamegye szerte híres "nagyfőnökök" mindegyikével dolgozha
tott, és sokat tanulhatott munkájukból. 

Közben férjhez ment és két fia született, így voltak munkája 
során kisebb megszakítások. Majd a család Tatára költözött és ismét 
utazó gyógyszerész lett belőle. 

A Tatabánya Fő téri Patika berendezésében és elindításában ak
tívan részt vett Kiss Pál László kérésére és az alapító tagokkal együtt 
ezt "hősi korszakként" emlegetik. Mindenki teljes odaadással és lelke
sedéssel végezte munkáját. Csodálatos és egyben nehéz időszak volt, 
hiszen mind neki, mind két kitűnő kolléganőjének (Brasnyó Sándorné 
gyógyszerész és Sebestyén Károlyné gyógyszerész) még ld esik voltak a 
gyermekei és ez bizony néha hiányzásokkal járt betegség idején. 

Tatabánya központja már áttevődött ide Újvárosba, megépült a 
Centrum Áruház1 így ennek a gyógyszertárnak a forgalma lett a legna
gyobb. Kitűnő szakasszisztensekkel és asszisztensekkell valamint kisegí
tó személyzettel ( csomagolók) dolgoztak. Az új dolgozók értékelték a 
jó kollektívát és igyekeztek alkalmazkodni az itteni munkamorálhoz. 

Ide jártak gyakorlatra az Egészségügyi Szakiskola tanulói, itt ké
szült az infúzio a tatai Kórháznak, itt kezdte el a kihelyezett Galenusi 
labor a munkáját Kiss Pál László és Brasnyó Sándorné vezetésével. 

Időnként az itt készülő kúphegyektől és tabletta halmoktól, a 
több tízkilónyi kenőcstől alig fértek el, de a gyors és ügyeskezű csoma
goJók hamar "rendet tettek:' és mindent szépen készre rendeztek. 

A később meghirdetett brigádmozgalomban igen jó eredménye
ket ért el a kollektíva. Közös ünneplések, színházlátogatások és kirán
dulások szépítették meg pihenőnapjaikat. 

Mai napig is tartanak gyógyszertári találkozókat1 hiszen máig tar
tó barátságok alakultak ld közöttük. 

!979-ben ebből az eszményi közüsségből a tatai Kórház Intézeti 
Gyógyszertárába ment, mivel egyre nehezebb volt megoldani az uta
zást és az ügyeleteket és gyermekei ellátását. Itt tudásbán és tapaszta
latokban gazdagodva töltött el két és fél évet. 
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!981-ben újra a Tatabánya Centrum Patika vezető helyettese és 
kb. 8 év múlva sírva búcsúztak egymástól. Betegsége és a lakóhely tatai 
volta miatt újra váltás történt. A tatai Ady Endre úti patika vezetője 
lett. Ebben az időben a sok probléma mellett a számítógépek alkalma
zását is meg kellett oldani a gyógyszertárban. 

1993-ban gerincsérve és annak mútéte véget vetett pályafutásá
nak, azóta nem dolgozik. 1995-ben lett nyugdíjas. 

Mint írja1 a gyógyszerészi pálya nehéz1 küzdelmes1 gyönyörű HI
VATÁS. Szerette a betegeket és úgy érezte a visszajelzésekből, hogy ők 
ezt érezték és viszonozták. Az utódoknak azt üzeni1 akik a mai nehéz és 
kicsit zűrzavaros körűlmények közt végzik felelősségteljes munkájukat, 
hogy őrizzék meg hivatástudatukat és a szakma szeretetét1 Vigyázzanak 
az egészségükre és teremtsenek maguk körül békességet és szeretetet1 

mert egyik nélkül sem működik jól világunk. 
Végezetül köszönetét küldi minden kollégájának, ald segítette 

munkájában és örül, hogy együtt dolgozhattak. 
1984-ben Kiváló Dolgozó elismerésben részesült. 
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Kerschbaummayer Ödön gyógyszerész 

Már a nagyapa, Kerschbaummayer Károly is gyógyszerész volt, 
aki benősül a Hulényi családba. Elvette Hulényi Etelkát és így apósa 
ráiratta az esztergomi gyógyszertárá t, amit !861-ben alapított Hulényi 
Józse[ "Megváltó" néven. (Államosítás után a 2/10 számot kapta.) 

Igy lett Kerschbaummayer Károly az esztergomi Kossuth Lajos 
utcai patika tulajdonosa. 

Megszületett fia !896. november 9-én Esztergomban, akit Ödön 
névre kereszteltek. 

Kerschbaummayer Ödön az esztergomi Szent Benedek rendi 
Szent István Kollégiumba járt. Középiskolái után két évig gyógyszerész 
gyakarnoki munkát végzett, melynek befejezése 1919. szeptember 
hónapban egy sikeres vizsga volt. 

Ezt "Gyógyszerészgyakornoki Végbizonyítvány" igazolja, amely 
ezzel a mondattal zárul: "Miért is őt gyógyszerészsegéddé avatjuk és az 
egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamra felvehetőnek nyilvánítjuk." 

Gyógyszerészi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen végezte és kapott diplomát !924-ben. 

Kerschbaummayer Ödön szakgyógyszerész 1971-ben az arany oklevél 

átvételekor 
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1925-ben a gyógyszertár önálló vezetésére jogosító vizsgát tett
1 

február hónapban. Majd édesapja patikájában dolgozott egészen annak 
államosításáig, !950. július 28-ig. 

Ezután megbízott vezető az !712-ben alapított "Fekete Sas" 
Patikában, Esztergomban. Sajnos a Gyógyszertári Központ ezt !952-
ben megszüntette, ekkor került Kerschbaummayer Ödön a pilismaróti 
gyógyszertárba, amelyet 1912-ben alapított "Isteni Gondviselés" né
ven Pap László gyógyszerész. 

!971. júniusában kapta meg munkája elismeréséül az "aranyak
levelet'. 

Innen rnent nyugdíjba és rnivel a lakás a patikával együtt múkö
dött, így a Gyógyszertári Központ vett számára egy lakóhelyet. 

Dönci bácsit volt szerenesém személyesen ismerni. A gyógyszer
tár leltározásai alkalmával találkoztunk. Nagyon kedves, jó lelkű, türel
mes, intelligens embert ismertem meg személyében. 
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Kerschbaummayer László szakgyógyszerész 

Budapesten született 1928. július 2-án és, 
mint elődei ő is gyógyszerész akart lenni. Kö
zépiskoláit Esztergomban a Szent István Bencés 
Gimnáziumban végezte. 

1946-ban érettségizett és !947-ben nyert 
felvételt a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, 
ahol l 948-ig kémia-fizika szakos bölcsészhallga
tó volt. A következő tanévre már átjelentkezett 
a gyógyszerész karra, amelyet 1952-ben el is 
végzett. Július 2-án avatták gyógyszerésszé és 

már július IS-én besorozták és a Honvéd Kórház tartalékos tiszti tan

folyamán tanult egy hónapig. 
Innen Törökbálintra a Honvéd Tüdőszanatórium gyógyszertárába 

került és itt dolgozott három hónapig. Az Egészségügyi Minisztérium 
Dunaújvárosba (akkor még Sztálinváros) küldte kilenc hónapra. 

1953-tól a Székesfehérvári "Fekete Sas" (3/2) Patika dolgozója 
egy évig. Majd a Fejér Megyei Gyógyszertári Központ igazgatójának 
Magon Imrének a kérésére pendliző lett. Ezt a beosztását két évig 
gyakorolta. 

A szakfelügyelői egy hónapos képzést a budapesti laborban dol
gozva végezte, ahol Hunfalvy Gézánál (a gépi Hunfalvy féle parosztó 
feltalálójaJ szakfelügyelői vizsgát tett. Ezután, mint szakfelügyelő egy 
évig Fejér megyében volt, majd 1955-től újra pendliző lett, egészen 
1958-ig. 

Feleségét Edikét 1955-ben ismerte meg, aki szintén gyógyszerész 
volt. 1958. november l-én összeházasodtak, és így jöttek patika és 
lakás ígéretével Oroszlányba. Ez a gyógyszertár, amit ők indítottak a 
Városkapui volt. 1970-ben a szintén oroszlányi Z/23 sz. gyógyszertár 
vezetőjévé nevezik ki, és innen 1985-ben vonul nyugdíjba. 

Őt szintén leltározás kapcsán ismertem meg, kedves feleségével 
együtt. Benne egy szigorú, fegyelmet kiváná gyógyszertári vezetót 
láttam, aki precíz munkájával egész életét a betegek szolgálatában 
töltötte, ugyanúgy, mint az édesapja. Mostani beszélgetéseinken egy 
nyugodt, kiegyensúlyozott embert láttam, aki sajnos már elveszítette 
feleségét, és egyedül tölti nyugdíjas éveit. 
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Kerschbaummayer Lászlóné 
szül. Gönciöcs Edit, szakgyógyszerész 

ba. 

1927. január 19-én Budapesten született. 
Itt járt középiskolába is. 

Diplomáját a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem gyógyszerész karán szerezte 1950-ben. 
Több évig itt dolgozott és itt volt államvizsgás 
is. 

1955-ben Dunaújvárosban már helyettes 
vezető. Leendő férje, mint pendliző került ide 
és így ismerkedtek meg. 

1958. november l-én összeházasodtak és így jöttek Oroszlány-

Editke 1965-ben az oroszlányi ún. falusi patikában dolgozott, 
egészen annak megszűntetéséig. Majd ő is a Z/23-as új gyógyszertárba 
került, ahol férjemellett beosztott gyógyszerészként dolgozott. 

1985-ben nyugdíjba ment. Sajnos utódjuk nem született, így a 
Kerschbaummayer patikus dinasztiának nem lett folytatója. A gyógy
szerésznő már nincs köztünk1 de kedves arcára mindig emlékezni fo
gunk, akik ismertük. 
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Kinics Lászlóné szül. Bojárszky Éva, szakgyógyszerész 

1947. július 5-én született. A középiskolát Miskolcon, az egye
temet pedig Budapesten, a SOTE-n végezte, ahol megismerkedett 
későbbi férjével. 

Az államvizsgás időszak kezdetekor házasodtak össze, s több me
gyében való próbálkozás után a Komárom Megyei Gyógyszertári Köz
pont főgyógyszerésze tett egy ígéretet, hogy ha Oroszlányban állást 
vállalnak, akkor lakást tud adni a központ. Így érkeztek két bőrönddel 
a városba, ahol ősszel be is költözhettek saját otthonukba. 

1971. februárjában államvizsgáztak 
1970. július IS- 1979. augusztus 31-ig dolgozott Oroszlányban 

a Táncsics úti gyógyszertárban. Ez idő alatt született két gyermekük, 
1972-ben Péter és 1975-ben Vera. 

1979 nyarán felszabadult egy lakás a családban, s mivel fia akkor 
kezdte az iskolát, őszre Budapestre költöztek Ott másfél évig egy 
nagyforgalmú gyógyszertárban dolgozott 1994-ig. 

Azóta Vácott egy családi erőbőllétrehozott magyángyógyszertárat 
vezet. 

Kellemes emlékek fűzik az első munkahelyéhez, mindig szívesen 
emlékszik első főnökére, Kovács Józsefre és feleségére,_ meg minden 
munkatársára. (Remélem a leltárosokról sem maradt rossz emlék, hi
szen és is köztük voltam!} 
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Kinics László szakgyógyszerész 

Nemesdéden született 1948. július 12-én. Az általános iskolát is 
itt végezte. A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 
1966-ban. 

1971-ben végzett Budapesten, a SOTE Gyógyszerésztudományi 
karán. Még ebben az évben beosztott gyógyszerész Oroszlányban, illet
ve 6 hónapig katonai szalgálatot teljesít. 1972-79-ig gyógyszertárveze
tő az oroszlányi 2/34-es sz. gyógyszertárban. 

1979. szeptember - 1980. áprilisig beosztott gyógyszerészként 
dolgozik Budapesten a Déli Patikában. 

Majd a Pest Megyei Gyógyszertári Központban gyógyszergazdál
kodási szakelőadó 1982. januárig. Ezután szakfelügyelő gyógyszerész 
lesz 1985. júniusig, és 1990. márciusig gyógyszergazdálkodási osz
tályvezető helyettes. Ezt követően áruforgalmi osztályvezető (Parma 
Patika} 1991. márciusig. 

1991. március - 1992. májusig nagykereskedelmi osztályvezető a 
Glaxo Hungary Kft.-nél. 

Ezután Budapesten a Roussel Uclaf cégnél kereskedelmi és mar
ketingigazgató 1996. januárig. 

1996. január- 1997. augusztus között kereskedelmi és marke
tingigazgató a Hoechst Marion Roussel Kft.-nél, ugyanitt kereskedelmi 
igazgató 1999. szeptemberig. 

1999. szeptember - 2000. szeptemberig a budapesti Aventis 
Kft.-nél kereskedelmi igazgató. 

2000. szeptembertől a mai napig az igazgatóság elnöke, a 
Pharmanova Vagyonkezelő Rt.-nél. 

79 



Kovács József szakgyógyszerész 

Született 1940-ben Sárisápon. Itt 
járt iskolába. A gimnáziumi érettségit 
Esztergomban szerezte meg. 

Felvételt nyert a Szegedi Orvos
tudományi Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Karára, ahol 1963-ban diplo

mázott. 
Államvizsgás az esztergomi 2110-

es Jerkovits Gyula vezette patikában 
volt. Majd teljesítette katonai kötele
zettségeit. Miután leszerelt a honvéd
ségtől az esztergomi 2/9-es gyógyszertár 
lett az anyapatikája, mint pendlizőnek 
1964. júniusátóL Így került Tatahányára is, aholleghosszabb helyette
sítéseia 2/25-ös bánhidai patikában voltak. 

Igaz, hogy csak mint helyettesítő gyógyszertárvezető dolgozott 
Tatabányán, de munkájával maradandó nyomot hagyott a helybéliek
ben. Mindig vidám, a szakmát nagyon komolyan vevő, odaadó főnököt 
ismertünk meg személyében. 

1970. március l-én megbízták az Oroszlány városkapui gyógy
szertárnak a v~zetésével. 

Majd 1972-ben a környei patika élére került. Ez idő alatt !980-
ban szakvizsgázott gyógyszerhatástan és toxikológiából. 

Ezután, mint méregellenőr (pl. növényvédőszerek) is tevékeny
kedett. Itt dolgozott egészen 1980. június l-ig, amikor az új oroszlányi 
patika vezetőjévé nevezték ki. Egészen !996. június 17-ig vezette ezt 
a gyógyszertárat, majd a Megyei Egészségbiztosító Pénztár ellenőrző 
fógyógyszerésze lett. 2000. január !7-tól, mint nyugdíjas látja el ezt a 
feladatot a mai napig. Felesége, Hegedús Mária szintén szakgyógysze
rész, sokáig a tatabányai 2/29-es patika beosztott gyógyszerésze volt. 
Két lánygyermekük van, közülük Bernadett a nagyobbik leányuk szin
tén szakgyógyszerész és a "Smaragd" (volt 2/29) Patika dolgozója. 
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Kovács Józsefné szül. Hegedús Mária, szakgyógyszerész 

Az Alföldön született, de iskoláit 
már Tatabányán végezte. 

Gyógyszerész diplomát 1966-ban 
kapott a budapesti SOTE Gyógysze
résztudományi karán. 

A tatabányai, akkor 2/29-es szá
mot viselő gyógyszertárban dolgozott1 

egészen férjhezmeneteléig. Férje szintén 
gyógyszerész1 Kovács József. 

Együtt költöztek Oroszlányba, 
majd 1970-ben került Környére. Három 
év múlva férje is követte. 

1980-ban gyógyszerellátásból tett szakvizsgát. 
Két leánygyermek édesanyja. Kovács Bernadett követte szüleit 

és gyógyszerész lett. Sarolta pedig közgazdász. 
Itt a környei patikában dolgozott egészen a nyugdíjazásáig, !996-

ig. 
Nyugdíjazása óta élvezi a megérdemelt pihenést és néha kérésre 

helyettesítést vállal egy-egy patikában. 
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Kovácsné Hermann Emília szakgyógyszerész 

Született 1943. május l-én, 
Vértesszőlősön. Gimnáziumban a tatai 
Eötvös Józsefben érettségizett. 

Diplomáját a budapesti SOTE 
Gyógyszerésztudományi Karán szerezte 
meg 1966-ban. 

Áll-arnvizsgásként a tóvárosi pa
tikában dolgozott. Itt, mint beosztott 
gyógyszerész l Z évig volt alkalmazás
ban, ebből 3 évig gyógyszertárvezető 

helyettesként. 
1978-ban a Gyógyszertári Központba került a Gyógyszer

gazdálkodási osztályra, mint szakelőadó, majd nyugdíjazásáig az osztály 
vezetője volt. 

1980-ban gyógyszerellátás, majd 1981-ben gyógyszerhatástan 
szakon vizsgázott. 

1995-ben nyugdíjazták. Másfél évig a tóvárosi gyógyszertár, 
szomódi fiókpatikáját vezette. 

Időközben felé~ült Tatabánya-Kertvárosban egy magánpatika, 
melynek Kert~árosi Uj Patika lett a neve. Ennek tulajdonosai dr. Né
meth Ilona Lucáva!, fele-fele arányban. 

Ez a gyógyszertár 1998. július lS-én nyílt meg. Azóta, a mai na
pig itt dolgozik. Fia, Gábor harmadéves gyógyszerészhallgató, tehát a 
szakma folytatódik a családban. 
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T 
l dr. Lovász J án os né szül. Dávidházy Ilona, szakgyógyszerész 

Tatán, 1925. január 15-én született. Érettségi után gyógysze
rész gyakornok lett. A korabeli iratok szerint 1944-ben Tatabánya
Felsőgallán Várady Béla, "Megvál tó" Patikájában töltött hét hónapot. 
1947 és 1948-ban Tatán a Kossuth Lajos téri, Michl Géza tulajdoná
ban lévő gyógyszertárban hat hónapot. 

Akkoriban csak a gyakornokoskodás után nyerhettek felvételt 
az egyetemre és főként akkor, ha főnökei meg voltak elégedve a jelölt 
munkájával. 

Diplomáját 195 l-ben szerezte a Pázmány Péter Tudományegye
tem bölcsészeti karán, gyógyszerész szakon. 

1950-ben már a Komárom Megyei Tanács Gyógyszertári Köz
pontjának dolgozója és 195 l. júniustól már mint okleveles gyógysze
rész dolgozik. 1951. július JS-től (munkakönyve szerint) Esztergom
ban alkalmazzák. 

Hiteles dokumentum szerint Diamant Béla, a Gyógyszertári 
Központ akkori igazgatója 1962. február 20-ával kinevezi a Tata Kos
suth Lajos téri gyógyszertár vezetőjévé, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 

1966. szeptember l-tól a tatai Kórház Intézeti Gyógyszertárát 
vezeti. 

Dr. Lovász Jánosné munkakönyvének egy oldala 

Mint nyugdí
jas többször bese
gített, mind az 
Intézeti, mind a 
megye gyógyszer
táraiba. 2002 szep
temberében 
hunyt el. Emlékét 
megőrzik, kik dol
goztak és találkoz
tak vele. 
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dr. Marx Bálint szakgyógyszerész 

Csolnokon, 1947. február 27-én született. Gimnáziumba Eszter
gomban a Szent István Középískalába járt és 1965-ben érettségizett. 

A diplomát a budapesti SOTE-én szerezte 1970-ben. Tatán az 
Ady Endre út 7-ben működő gyógyszertárban államvizsgás, majd mint 
diplomás még pár hónapig itt dolgozik. 

Következnek a pendliző (helyettesítő) évek, amikor a megye szin
te minden patikájában megfordul. Később a leltározó csoport vezetője 
lesz (én itt találkoztam vele először.). 

1974-ben kinevezik Tokodra patikavezetőnek, ahol családjával 
együtt dolgozik. Itt nagyon sokat tanul a szakmáról dr. Halm Iván 
gyógyszerésztól, aki kiemelten a tudományos munkát támogatta. 

1979-ben doktorált gyógynövények analitikája témában, 
Umbelliferae illóolajok analitikája címmel. 

1980-ban egy évig gyógynövény és drogismereti intézetben okta
tÓ1 Budapesten. 

1981-ben gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezésből szak
vizsgázott. 

1984-ben farmakognózia (gyógynövényismeret) szakvizsgát tett 
le. 

1986-ban. elvégzi a szakfelügyelői tanfolyamot és a Komárom 
megyei Gyógyszertári Központ laborjában dolgozott. 

1995-ig szakfelügyelő a Komárom Megyei Gyógyszertári Központ 
laborjánáL 

Úgy tudom a megyében egyedül tulajdonosa a Battyány
Strattmann díjnak1 amelyet az Egészségügyi miniszter adományozott 
számára. 

A Magyar Gyógyszerész Társaság Komárom megyei titkára volt 4 
évig, 6 évig pedig az elnöke. 

A Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja és 8 évig megyei 
elnöke, majd 8 évig alelnöke. 
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Fia, Marx Norbert szakgyógyszerész 

Tatán született 1972-ben. Itt járt az Eötvös József Gimnázium-
ba. 

Budapesten, a SOTE-n diplomázott 1997 -ben. Hatástanból van 
szakvizsgája. 

Mint hegymászó három földrész legmagasabb csúcsára jutott. 

Leánya, Marx Renáta 

Esztergomban született 1982-ben. Diplomáját német nyelv és 
kommunikációból szerezte. 
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dr. Marx Bálint szakgyógyszerész 

Csolnokon, !947. február 27-én született. Gimnáziumba Eszter
gomban a Szent István Középiskolába járt és !965-ben érettségizett. 

A diplomát a budapesti SOTE-én szerezte 1970-ben. Tatán az 
Ady Endre út 7-ben működő gyógyszertárban államvizsgás, majd mint 
diplomás még pár hónapig itt dolgozik. 

Következnek a pendliző (helyettesítő) évek, amikor a megye szin
te minden patikájában megfordul. Később a leltározó csoport vezetője 
lesz (én itt találkoztam vele először.). 

1974-ben kinevezik Tokodra patikavezetőnek, ahol családjával 
együtt dolgozik. Itt nagyon sokat tanul a szakmáról dr. Halm Iván 
gyógyszerésztót aki kiemelten a tudományos munkát támogatta. 

1979-ben doktorált gyógynövények analitikája témában, 
Umbelliferae illóolajok analitikája címmel. 

!980-ban egy évig gyógynövény és drogismereli intézetben okta
tó, Budapesten. 

1981-ben gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezésből szak-
vizsgázott. · 

!984-ben farmakognózia (gyógynövényismeret) szakvizsgát tett 
le. 

1986-ban elvégzi a szakfelügyelői tanfolyamot és a Komárom 
megyei Gyógyszertári Központ laborjában dolgozott. 

!995-ig szakfelügyelő a Komárom Megyei Gyógyszertári Központ 
laborjánáL 

Úgy tudom a megyében egyedül tulajdonosa a Battyány
Strattmann díjnak1 amelyet az Egészségügyi miniszter adományozott 
számára. 

A Magyar Gyógyszerész Társaság Komárom megyei titkára volt 4 
évig, 6 évig pedig az elnöke. 

A Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja és 8 évig megyei 
elnöke, majd 8 évig alelnöke. 
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Fia, Marx N or b ert szakgyógyszerész 

Tatán született !972-ben. Itt járt az Eötvös József Gimnázium-

ba. 
Budapesten, a SOTE-n diplomázott 1997-ben. Hatástanból van 

szakvizsgája. 
Mint hegymászó három földrész legmagasabb csúcsára jutott. 

Leánya, Marx Renáta 

Esztergomban született 1982-ben. Diplomáját német nyelv és 

kommunikációból szerezte. 
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dr. Marx Bálintné szül. Rohrbach Borbála, expediáló szakasszisztens 

1950-ben született Vértessornlón. Gimnáziumi éveit a tatabányai 
Árpád Gimnáziumban töltötte. 

Érettségi után a környei gyógyszertárban dolgozott. Az asszisz
tensi tanfolyamot a rnegye Gyógyszertári Központjában végezte, majd 
Sopronban expediáló szakasszisztensi oklevelet szerzett. 

Férjével együtt Tokodon helyezkedett el. Később a Gyógyszertári 
Központ laborjába, majd az Ady Endre úti patikába került. Most férjé
vel együtt saját patikájukban dolgozik. 
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Michl Aladár gyógyszerész 

1906-ban született, Tatán. Budapesten 
diplomázott a Pázmány Péter Tudományegye
tern gyógyszerész karán 1932-ben. Ó Michl 
Géza unokaöccse volt. 

Felesége, kivel 1944. 
házasodtak össze Fánesik Éva, 
szintén gyógyszerész volt. 

novemberében 
kinek édesapja 

Michl Aladár Mezőszilason bérelt egy 
patikát, amelyet hamarosan államosítottak 
Dolgozott még Dégen, majd Mezőfalván, innen 
rnent nyugdíjba és Tatára költözött. 

Michl Aladárné szül. Fánesik Éva szintén gyógyszerész szerelett 
volna lenni, de negyedéves volt, amikor közbeszólt a háború, majd 
1944-ben férjhez ment. Elvégezte az asszisztensi tanfolyamot és pati
kában, majd a Komárom Megyei Gyógyszertári Központban is dolgo

zott1 mint raktárvezető helyettes. 
Michl Aladár 1971-ben rnent nyugdíjba. 

Míchl Aladár gyógyszerész feleségével, Michli Aladárné Fánesik Éva 
asszisztenssei 
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Michl Géza gyógyszerész 

!873-ban, Tatán született. Oiplomáját a budapesti Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen szerezte. 

!907-ben vette meg a Kossuth Lajos tér 2-ben lévő patikát, 
amely ekkor az eredeti reáljogúból, személyjogúvá vált. A "Városi" 
Patika nevet viselő gyógyszertárát bérbe adta Budánovits Istvánnak 
(Zágráb !939), később Schfick Aurélnak. 

Tagja volt a tatai Közegészségügyi Bizottságnak, akik egy mentő
autó megvásárlását szavazták meg !930-ban. (Tagok voltak még: Bod
rogi Zsigmond, dr. Csics Györg] dr. Dési Lázátj Havas Ferenc, Henzer 
István, Michl Géza.) 

Michl Géza !949-ben bekövetkezett halála után az özvegyé lett a 
tulajdonjog, egészen !950. július 28-ig, az államosításig. 
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dr. Nagy Istvánné szül. Nagy Erzsébet, szakgyógyszerész 

Kőszegen, 1932. november 16-án született, itt végezte iskoláit is. 
A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett Szombathelyen. 

1960-ban a budapesti SOTE-n diplomázott, majd 1963-ig Buda
pesten a "Ferdinánd" Patikában dolgozott. 

1963-tól Tatán a tóvárosi gyógyszertárban beosztott gyógysze
részként, majd 1978-tól nyugdíjazásáig, 1988-ig gyógyszertárvezető 
helyettesként. 

1979-ben gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezésből szak

vizsgázott. 
1994-97-ig a tóvárosi gyógyszertár szomódi fiókpatikájában volt 

alkalmazásban. 
1997. márciustól napjainkig a Városi Rehabilitációs Kórház és 

Rendelő Intézet gyógyszertárának vezetője és a kórház főgyógyszeré
sze. Remélem, nyugodtan írhatom: jó barátságban vagyunk. Erzsike is 
jó szívvel, lélekkel megáldott1 mai napig aktí~ utazni, kirándulni sze
rető hölgy. Leltározásaim alkalmávalmindig együtt dolgoztunk, igen jó 
hangulatban. Két lánygyermek édesanyja. 
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Rácz Mihály szakgyógyszerész 

192 7. március 16-án született Budapesten. Karcagon a reformá
tus NagyKun kollégiumban érettségizett 1947-ben. 

Egy évet az Állatorvosi Egyetemen járt, majd 1948-tól a buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyetemen lett okleveles gyógyszerész

1 

1954-ben. 

1954. május 20-tól a Komárom megyei Gyógyszerészeti Köz
pont alkalmazta Esztergomban a volt Rochlitz patikában, főnöke Oláh 
Imréné volt. 

Horváthné, Rácz Mihály. Henzer Antalné, V áczy Perenené gyógyszerészek 

Majd, mint pendliző járta a megyét, megfordult Pilismaróton, 
Környén1 Nyergesújfalun, Császáron stb. 

A diploma átvétele után másfél évvel, engedéllyellett főnök. 
!956. februárjában hatalmas hóviharban kellett kijutnia és az el

hunyt gyógyszerész temetését rnegszervezni Környén, majd kinyitni és 
üzemeltetni a gyógyszertárat. 

Ezután Tatára került a tóvárosi patikába 1956. május l-én. A 
gyógyszertárhoz tartozó szaigálati lakásban akkor özv. dr. Mesterházy 
Csabáné főgyógyszerész lakott. Amikor ő elment a Kőbányai Gyógy
szergyárba az injekciós részleg vezetőjének1 akkor V áczy Ferenc, az új 
főgyógyszerész kapta meg a lakást. 
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Mivel a ro egyében nem tudtak lakást biztosítani, az akkor már nős 
gyógyszerésznek, így Törökszentmiklósraköltöztek és ott lett a patika 
vezetője 1962. február 20-án. 

!988-ban újra a megyében vállal munkát, helyettesítő gyógysze
rész lesz és ahová mindig visszatér1 az anyapatikája Kisbérerr van. 

1987-től nyugdíjas. 
1968-tól a Magyar Gyógyszerészeti Társaságának jegyzője és el

nökségi tagja, egészen 1994-ig. 
A gyógyszerész úr idén (200 7) lesz 80 éves, kívánok neki pihen

tető nyugdíjas éveket és jó egészséget. 
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Rochlitz Tibor szakgyógyszerész 

Esztergomban született 1906. október 13-án. Rochlitz István, 
a dédpapa Lócsén J édesapja Rochlítz Artúr és édesanyja1 aki szintén 
gyógyszerész Esztergomban működött. 

A négy elemit és a nyolc gimnáziumot Esztergomban végezte. 
Érettségi bizonyítványa jó rendű volt. 

Édesapja az I. Világháborúban négy évig, mint gyógyszerész 
szolgált a hadseregben és 1919. január 7-én spanyol influenzában halt 
meg. 

Édesanyját a halál 1924 júniusában ragadta el, éppen fia érett
ségi vizsgája után. Ekkor beállt a patikába, gyakornoknak Sikeresen 
felvételizett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol 
gyógyszerészetet tanult. Egyetemi tanulmányait j 6 eredménnyel zárta. 
Szigorlatát 1928. június 26-án tette le, az esküt június 28-án mondta 
el. 1931-ben a megerősítő vagy engedélyező vizsgát is megszerezte. 

A Rochlitz-testvérek 

Még egy pár évig Esztergomban dolgozott a családi patikában. 
Abban az időben bátyja, Rochlitz Elemér, aid szintén gyógyszerész, 
volt a gondnok, illetve a gyógyszertár vezetője. 

92 

1935. februárjában került Tatára a tóvárosi Megváltó Patikába. 
A tulajdonos ebben az időben dr. Táj ts József volt, aki még ez évben 
meghalt. Ekkor az örökösöktől bérbe vette a patikát. 

1937-ben a romániai testvérektől (a gyógyszertár örököseitől] 
megvette a fél patikát. Lehetősége azért nyílt erre a lépésre1 mert 
az esztergomi patikában az örökségből ráeső Y4 rész tulajdonát eladta 
bátyjának. 

1939-ben megnősült. Felesége, Kováts Lívia a szeghalmi táblabíró 
lánya volt. 

1941-ben megszületett fia, György, aki építészmérnök és napja
ink festómúvésze. 

1944. február 2-án hívták be frontszolgálatra. Mint őrmester 
vonult be az 5. Tartalékos Honvéd Ezred egészségügyi oszlopához, 
beosztott gyógyszerészként. 

1945 áprilisában fogságba esett, innen 1946. február 16-án tért 
haza. Itthon a gyógyszertárat kifosztva találta, tehát újra fel kellett sze
reini a szükséges tárgyakkal, gépekkeL 

1949-ben megvette a patika másik felét is. Ebben az időben 
munkatársai Bódi Miklós, majd Horváth Zoltán gyógyszerészek voltak. 
Ugyancsak ez évben történt még egy fontos dolog, megszületett kislá
nya, Borbála. Ő is mérnöki végzettségű, ma az USA-ban él. 

A Népjóléti miniszter 1951. július 28-án kelt rendeletével "Meg
váltó nevű tatai patikát állami kezelésbe utalom" - szöveggel, dr. Vika! 
János államtitkár aláírásával kapott utasítás alapján a helyiségeket le
zárták. Ezáltal elkobozva nem csak a patikát, a felszerelést, de az ott 
lévő személyes tárgyakat is, pl. a nagyapa, Rochlitz Artúr festményét 
is. 

Tatahányára helyezték a 2/29-es Gyógyszertárba, ahol Jánossy 
Anna volt a főnöke. Később, 1953-tól pedig Kovács Károly. 

A család 1953-ban költözött át Tatahányára és a gyógyszertár 
udvarán lévő lakásban kaptak elhelyezést. 

1956. január lS-étől a felsőgallai gyógyszertár vezetőjévé nevezik 
ki. Ez év április JS-étől megkezdődött a helyiségek átalakítása, fel
újítása. Szeptember hónapra készülnek el, a munkálatokkal és ekkor 
visszaköltöztek eredeti helyükre. 

Az 1956-os forradalom alatt a gyógyszertár folyamatosan műkö
dött, annak ellenére, hogy a helybeli gyógyszerészek és asszisztensek 
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csak négyen voltak, a többiek ugyanis Budapesten és Oroszlányban 
laktak. Szünetelt a vasúti közlekedés, így gyalog jártak Tatabánya kö
zépsőről Felsőgallára, hogy ki tudják nyitni a patikát. 

1962. október JS-től a tatabányai megyei Kórház főgyógyszeré
sze lett. Az infúziókészítéshez szükséges vizsgát sikeresen letette. A 
kórház vezetősége megbízta egy infúziós labor felállításának megszer
vezésével1 ugyanis eddig Budapestről igen drágán szerezték be és az ő 
ötlete volt ennek helybeni előállítása. A munkálatok 1963 májusában 
befejeződtek. Megtörtént a próbaüzemelés és elkezdték az infúziós ol
datok folyamatos gyártását. Most már az Infúziós Labor és az Intézeti 
Gyógyszertár vezetése is az ó nevéhez fűződik. Itt végezte munkáját 
nyugdíjazásáig kollektívájával, ahol a még aktív, régi munkatársak nagy 
szeretettel emlékeznek rá. 

Sajnos már sem ő, sem bátyja nincs köztönk, 1985. februárjában 
meghalt. A szakmát nem viszik tovább az örökösök, így egy gyógysze
részdinasztia története is lezárult. 
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Stibingerné Karkus Mária szakgyógyszerész 

Budapesten, 1944. február 27-én született. Tatán járt iskolába és 

itt érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. 
Diplomáját a Budapesti SOTE Gyógyszerész karán 1969. febru

árjában szerezte. 
Két szakvizsgával rendelkezik. 
Az egyetem elvégzése után a Komárom-Esztergom Megyei 

Gyógyszertári Központnál kezdett el dolgozni. Különböző munkakö
rökben1 de rnindig ennél a cégnél v:olt alkalmazásban, egészen nyug

díjazásáig. 
Az egyetem megkezdése előtt is dolgozott, rnint számlázó. 
Gyógyszerészként a központ szakfelügyelői laborjában és a megye 

különböző patikáiban tevékenykedett. 
Mint államvizsgás a tatai Ady Endre úti patikába került, ahol ak

kor Váczy Ferencné (Jutka) volt a vezető. Tőle fegyelmet és szakmai 
alázatot tanult. Innen helyezték a szakfelügyeletre, ahol analitikusként 
végezte munkáját. Itt Póczy Lajos szakfelügyelő és Vanya Sándorné 
(Jolika) voltak a kollégái. Érdekes volt ez is, de a patikai munkátjobban 

szerette. ; 
Pendliző (helyettesítő) gyógyszerészként is dolgozott. lgy sikerült 

megismernie a megye szinte összes patikáját és dolgozóját. 
Minden fiatal kollégának ajánlotta ezt a munkát, mert önállóságra 

szaktat és igen sok szakmai tapasztalatOt1 gyakorlatot szerezhet magá-

nak. . 
Kislánya születése után állandó munkahelyet kellett választania. 

Vezető helyettes lett a 2/3 7 -es gyógyszertár ban, Tatabányán. Kiss Pál 
László volt a vezető, magas szakmai színvonalon dolgozó barátságos tár

saságban tevékenykedhetett. 
Szeretett itt dolgozni1 szerette az itteni patikai munkát. 
1982-ben lett főgyógyszerész a Gyógyszertári Központban. 

Galambos Kálmán, majd Polgár József igazgató főgyógyszerészek he
lyettese volt. Ez inkább íróasztal mellett végzendő munka volt, nem 
annyira színes, mint a betegekkel való foglalkozás a patikában. Innen 
ment nyugdíjba és így még lehetősége nyílt részmunkaidőben, gyógy

szertárban dolgozni1 aminek nagyon örült. 
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Szatmáry István szakgyógyszerész 

!941. szeptember l 7 -én született Buda pesten. Ugyancsak Buda
pesten járt egyetemre és itt a SOTE-n diplomázott gyógyszerészetből 
1966-ban 

Ezután a fővárosban dolgozott1 mint pendliző gyógyszerész. 
1969-től Sárkeresztúron, majd Komárom Megyében, Súron 

!973-tól. 
1976-79. decemberig Mocsán, az újonnan létesített patikában 

volt gyógyszertárvezetó. 
!980-tól a fővárosi Gyógyszertári Központ gyógyszerészeti osz

tályán dolgozott, elóbb, mint leltárcsoport vezető, majd mint szakelő
adó. 

!990-től mint osztályvezető. 
1995-tól nyugdíjazásáig a Pharmacort Rt. vezérigazgató helyet

tese lett. 
1981-ben szakvizsgázott. A Magyar Gyógyszerészkamara alapító 

tagja és a budapesti kamara elnöke volt. 
Felesége Hankó Mária gyógyszertári szakasszisztens, aki a vidéki 

gyógyszertárakban a munkatársa1 pl. megyénkben Mocsán is így mű
ködtek. 

Két gyeri]Iekük és öt unokájuk van. 
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Vatzinger Antal szakgyógyszerész 

1945. januárjában született Budapesten. 
Itt is érettségizett az Apáczai Csere János Gim

náziumban, 1963-ban. 
Diplomáját 1967. február 4-én kapta meg 

a budapesti SOTE gyógyszerész karán végzett 

tanulmányai alapján. 
1967. február 14 -július 15-ig szakmai 

gyakorlaton, Tatán volt. 1968. január - 1969. 
szeptemberig Tatabánya-felsői gyógyszertár 

dolgozója. 1968. májusában megházasodott. 
1969. októberétől Budapesten, mint beosztott gyógyszerész dol-

gozott egy VI. kerületi patikában. 
1970. márciustól a Hungaropharma Zrt.-nél Budapesten a kórhá-

zakat ellátó osztályt vezette. 
1990. májusától a budapesti GYÓGYÉRT kórházellátó osztályá-

nak a főnöke. 
200 l-től a budapesti UNILAB vezető ellátó gyógyszerésze. 
2002 .. januártól a salgótarjáni ÁNTSZ tiszti főgyógyszerésze je

lenleg is (2007). 
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Vatzinger Antalné szül. Nagy Mária, expediáló szakasszisztens 

!945-ben, Tatán született. Itt érettségizett 
az Eötvös József Gimnáziumban, !963-ban. 

1963. szeptember l-től a Tata-tóvárosi 
patikában asszisztens jelölt. 1964-65-ben elvé
gezte a gyógyszertári asszisztensi tanfolyamot a 
tatai Gyógyszertári Központ ban. 

!967 -68. sze p t emberig a Tata Kossuth 
téri patika dolgozója. 

!968. májusában férjhez ment és !968. 
szeptembertől már Budapesten a VIII. kerületben, majd a VI. kerület
ben dolgozott gyógyszertárban. 

1976-77-ben expediáló szakasszisztensi oklevelet szerzett Sop
ronban. 

!977 -2000. augusztusáig Budapesten, mint szakasszisztens dol
gozott nyugdíjazásáig. 
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Váczy Ferencné szül. Molnár Judit, szakgyógyszerész 

Szainokon született !929. április 2-án. Középiskolai tanulmánya
it (I-VIII. osztályt) a szalnaki Állami Bánffy Katalin Leánygimnázium
ban 1939-1947-ig végezte. 

Kitűnő eredményű érettségi bizonyítványát 194 7. június 21-én 

kapta meg, Szolnokon. 
Mint államvizsgás és diplomás gyógyszerész Budapesten dolgo

zott, majd férjével együtt 1957-ben Tatára költöztek, ahol beosztott 
gyógyszerészként dolgozott a volt, Rácz Mihály által vezetett Ady 

Endre úti gyógyszertárban. 
Később1 mint a gyógyszertár vezetője működött, egészen nyug

díjazásáig. 
1964. május hóban ,.Kiváló Dolgozó" oklevelet kapott kiemelke-

dő szalanai tevékenységéért. 
1980. július l-én vizsgázott gyógyszerellátási és gyó~yszerügyi 

szervezésból és lett szakgyógyszerész. Egy lánygyermek edesanyp. 
Számomra ő biztosította a betekintést az iratokba és a különlegesen 

értékes régi fényképekbe. Köszönöm. 

V áczyné Perenené szakgyógyszerész érettségi tablója 

99 

l 

l 
l 

l 
l 



Váczy Ferenc szakgyógyszerész 

19Z9. május !9-én Pécsett született. Az első IV osztályt a Cisz
terci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában végezte. 1939-43-ig a 
Nagyváradi Magyar Királyi Gábor Áron honvéd tüzér hadapróeli isko
lába járt. 1944-47-ig újra a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnázi
umának tanulója. 

Így kapta meg jeles érettségi bizonyítványát !94 7. június Z 4-én. 
(A hiteles bizonyítvány alapján. szerz.) 

A budapesti Orvostudományi Egyetemre jelentkezik, ahol 195Z. 
június 30-án megkapja gyógyszerészi oklevelét. 

Budapesten a Róbert Károly körúti Honvéd Kórházban helyez
kedik el. Már 1954. november ZS-án megkapja Váczy Ferenc hadnagy 
"Az egészségügy Kiváló Dolgozója" jelvényt, átlagon felüli munkája 
elismeréséül. 

Megnősül és Tatán telepszik le a család, ahol mindketten munkát 
találnak, hiszen felesége is gyógyszerész Így a feleség a tatai Ady Endre 
úti gyógyszertárban lesz beosztott gyógyszerész, amelyet ekkor Rácz 
Mihály vezet. 

Diamant Béla igazgató, V áczy Ferenc fógyógyszerész, Galambos Kálmán 

megyeí főgyógyszerész (?) 
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Váczy Ferenc 1957-től az akkori Gyógyszertári Központ főgyógy
szerésze lett. Ekkor a Gyógyszertári Központ igazgatója Diamant Béla 
volt. Amikor ő nyugdíjba vonult, a két tisztséget összevonták és így 
Váczy Ferenc igazgató főgyógyszerészként végezte munkáját 1973. 
szeptember l-től. 

Az ő irányításával nyertük el !975-ben a "Kiváló Gyógyszertári 
Központ'' megtisztelő címet, a hálózat fejlesztésében elért eredménye
kért, az asszeptikus gyógyszerkészítés feltételeinek megteremtéséért a 
gyógyszertárakban, ami biztosítja a szemcseppek, sőt az infúziós olda
tok korszerű előállítását. 

Négy új gyógyszertár létrehozásában vett részt. A régi gyógy
szertárak számos elavult berendezését felújították, és javították a 
szociális életkörülményeket. Áldásos munkáját haláláig végezte. Mint 
ember nyugodt1 szenvedélymentes, optimista volt. Mindig türelmesen 
hallgatta végig beosztottjai problémáit és segített magánügyeik megol
dásában is. 

V áczy Ferenc igazgató főgy6gyszerész érettségi tablója 
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Villám Gyuláné szakgyógyszerész 

Kutenics Márta Budapesten, 1953. február 23-én született. Gim
náziumban a budapesti Eötvös Józsefbe járt1 és itt érettségizett. 

Egyetemi tanulmányait a budapesti SOTE Gyógyszerésztudomá
nyi Karán végezte és 1977-ben diplomázott. Mint államvizsgása tatai 
2/24-es Kossuth téren álló patikában volt gyakorlaton. 

Diplomás gyógyszerészként a megye többi gyógyszertárában is 
végzett helyettesítés\. Egy kis ideig a tatai Kórház Intézeti Gyógyszer
tárát is vezette. 

1991-94-ig a kocsi patika főnöke volt. Ezután az újonnan alapított 
Tatbánya, Gállakótelepi Mérleg, majd a szintén új dózsakerti Egészség 
Patikában dolgozott, mint beosztott gyógyszerész. 

2001. január l-től vezető a tatabányai Aries nevű magángyógy
szertárban egészen 2004. december 31-ig. 

2005. január l-től az újvárosi Levendula magánpatikában beosz
tott gyógyszerész. 
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Papp Lajosné szül. Lovrity Magdolna, asszisztens 

Mátételken született 1943. október 
24-én. A középiskolát Baján a Tót Kálmán 
Gimnáziumban kezdte és Tatabányán az Árpád 
Gimnáziumban végezte. 

1962-ben érettségizett és Környén he
lyezkedett el, Deák János gyógyszerész ke
zei alatt. Asszisztensi kétéves tanfolyamot a 
Gyógyszertári Központban végezte. 

1965. áprilistól az oroszlányi ún. falusi 
patikában (amelyet egy tatai patika áthelyezé
sével 1950. december 18-án nyitották meg a Pap Lajosné Lovrity 

régi "Magócs" házban, az Alkotmány utca 96 
szám alatt) dolgozott. 

1970-től pedig a városkapui gyógyszertár 

Magdolna asszisztens 

pilulakészítés közben 

dolgozója, ahol főnökei: Kovács József, később Kirries László, Dorsich 

Mátyás, Dosichné Szabó Margit. 
1994 óta nyugdíjas. 
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Pusztai Miklósné szül. Sass Judit, szakasszisztens 

Kolozsváron született. Tatán az Eötvös József Gimnáziumban 
érettségizett. Ezután a környei gyógyszertárban helyezkedett el, ahol 
főnöke Deák János volt. Ekkor dolgozott Környén Győrffy Gábor 
gyógyszerész alezredes is, mint beosztott gyógyszerész. 

Az asszisztensi kétéves tanfolyamot a Gyógyszertári Központnál 
végezte. Majd Sopronban szakasszisztensi vizsgát tett. 

Környéről Oroszlányba került, majd !978-ban a Horváth Márta 
szakgyógyszerész által vezetett bokodi patikába. 

1980-tól az oroszlányi Rákóczi Ferenc utcai 82 szám alatti gyógy
szertár dolgozója. 1989-ben más munkahelyet választott. 

Napjainkban nyugdíjas éveit tölti, megőrizve vitalitását és jó hu
morát. 
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Talliánné Skrován Ildikó szakasszisztens 

!965. április 28-án, Tatán született. A tatabányai Árpád Gimná
ziumban érettségizett l 983-ban. 

1983. augusztus l-től a tatabányai Centrum Patika dolgozója. A 
V értesszőlősön újonnan nyitott patikában volt alkalmazott. 

1998. júliustól a tatabányai Kertvárosi Új Patika dolgozója. Egy 
fiú, Zsombor és egy lány, Adrien édesanyja. 

A vértesszőlősi gyógyszertár volt 

dolgozói Talliánné Skrován Ildikó 

szakasszisztens és Pohánka Éva 
vezető szakgyógyszerész 
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Önéletrajz 

Horváthné Srnudla Mária vagyok, 
Budapesten születtem 1945. június 5-én. 
Tatahányára 194 7 -ben költöztünk. A József 
Attila Általános Iskolába és az Árpád Gimná

ziumba jártam~ itt érettségiztem 1963-ban. 
Mondhatom az alJcori legkiválóbb tanárok 
tanítottak. Magyar nyelvre Csombor Vera 
néni1 majd a gimnáziumban Molnár János, 
matematikára és fizikára 1 amelyek a ked
venc tantárgyaim voltak a Várnagy házaspár 

okított. Sokat köszönhetek azoknak is
1 

akiket név szerint nem emlí-
tettem. Érettségi után a Komárom Megyei Gyógyszertári Központ 
bánhidai gyógyszertárába vettek fel. Itt, mint jelölt dolgoztam három 

évig1 majd a központ által működtetett 2 éves asszisztensképző t végez
tem el. Rögtön ezután beiratkoztam egy közgazdasági technikumba, 
így 1968-ra képzett statisztikus, könyvelő és tervező lettem. Ez nagy
ban segítette az adminisztrációs munkák elvégzését. Mivel főnököm 
kétszer szülési szabadságon volt, úgy gondoltam addig én is kimoz
dulak BánhidáróL Jelentkeztem leltározónak Így sikerült sok embert 
megismernem a megyében1 valamint találkoznom az akkor már idős 
patikusokkaL Ezekben az években találkoztam dr. HalmIván gyógysze
rész úrral is1 ami számomra igen nagy élmény volt. Ő fáradhatatlanul 
fiatalos érdeklődéssei és lendülettel kutatta nem csak a szakma rejtel

meit, 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 lehetévé a gyógyszerexpediálói szakvizsga letétele 
Sopronban. Ekkor már férjnél voltam és megvolt a két fiam is. Mivel 
szeretek iskolába járni, így a Pártiskolára jelentkeztem alapképzésre. 
Innen tanárom javaslatára bekerültem és elvégeztem a középfokot 
nappali egyéves rendszerben. Arnikor belekóstoltam a filozófia szép
ségeibe, úgy gondoltam mélyebben is megpróbálom megismerni ezt 
a világot. Három év filozófia és három év vallástörténeti tanulmányt 
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végeztem1 mondhatom sok olvasással és nagyon sikeres vizsgákkal. Itt is 
igen kiváló tanárokat ismerhettem meg az é~ek során. ~agyon .. szeretek 
olvasni zenét hallgatni fiatalabb koromban 1gazolt kosarlabdas voltarn 
a Gyö~gyösi Elek irányította csapatban. Szeret~ék, többet színJ;ázba 
járni, de legjobban azt szeretem1 ha kérdeznek es en1 amt~ tudasban 
felhalmoztam, azt tovább adhatom az ifjúságnak. Tíz év1g, klu~om 
működött fiatalokkal, ahol a célom az olvasás megszerettetese es az 

érdeklődési körük bővítése volt. 
Szakképzésern után foglalkeztam egészségügyi, felvilág~sítással, 

előadásokat tartok a mai napig is1 ha igény van rá, akar nyugdtjasklub-

kb l ' · k 1 'kban Nyelveket az oroszt és a latint középiskolában o an1 a <.ar ts o a . 1 • 

tanultam, nem mondom, hogy tudom is, de a latin nyelvtan megisme
rése és a fordítások, azért nyomot hagytak gondolkodásornban. Nye~v
vizsgám alap és középfokon van olasz nyelvből. Mai napig is .. levelezes
ben állok egy újságírónővel és egy üzletasszonnyal Olaszorszagban: , 

Amit elértem köszönhetern fantasztikus szüleirnnek, akiktol 

mindig azt hallottam, hogy a tudás az amit nem vehet el tőled s_en~: 
E dott erőt továbblépni arnikor 34 évi munka után rnunkanelkuh 

le~t:rn. Mögöttem a szer~tő családdal és egy kiváló, erőt adó barát
tal sikerült talpon maradnom és megőrizni optimizmusomat. Most 
nyugdíjas vagyok és minden vágyarn a folyamatos átadása ann:k a s.ok 
ldncsnek amit olvasással halmoztam fel magamban. Szerencsere mm
dig vann~k körülöttem kívánesi gyermekek és felnőttek) akik szívesen 

hallgatják elbeszéléseimet. 
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Felbasznál irodalom 

Prímási Levéltár, Esztergom 

Ko~árom-~sztergom Megyei Levéltár, Tatabánya 

Gyogyszereszeti Zsebnaptár, !928 

Gyógyszerészeti Zsebnaptár !934 
Évkönyv, 1945-48 ' 

Gyógysze~észeti Almanach, !998 (Galenusi Lapkiadó) 

Magyar varmegyék és városok múltja és jelene !938 

Saját gyűjtésű korabeli iratok a hozzátartozók :egítségével 
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Köszönet a szellemi és anyagi támogatásokért1 

Városi Gyógyszertár, Tata- főtámogató, Bobács Gyuláné 

TataVáros Önkormányzata, Michl József polgármester 

i\ .t!\J.\;!Q6BcQit!.6.&M.t,;, 
Tóvárosi Gyógyszertár, Tata, - Harangozóné Fidrich Irén Anna, dr. 

Marx Bálin, Tóth Tiborné 

Sanitas Patika, Tata - SchaJkhammer Pálné 

Castanea Patika, Tata- dr. Kovács Ernőné 

Tilia Patika, Baj- Tóth Incéné 

Dorsich Gyógyszertár, Oroszlány - Dorisch Mátyás 

Oroszlán-ké Patika, Oroszlány- Dorisch Mátyásné 

Plantago Gyógyszertár, Környe - Orlovitsné Balogh Marianna 

Flóra Patika, Mocsa- Kalina Miklós 

Szent Imre Patika, V értesszólós - Kálovics Klára 

Magyar Gyógyszerész Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szerve

zete 

Kuny Domokos Megyei Múzeum - dr. Holló Szilvia Andrea igazgató, 

Kristóf Ádám inform. 

Tata Kórházának Intézeti Gyógyszertára - dr. Nagy Istvánné 

Tata Eötvös József Gimnázium -Varga Istvánné tanár és tanulói 

Sebenker Béla 

Száraz Róbertné számítógépkezelő 

Németh Ferenc tanár (irodalom) 

Horváth Zoltán fotó 

Tatai Református Gimnázium - Bognár Istvánné tanár és diákjai 
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