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Szükségesnek éreztem, hogy az egészségügy szürke eminenciásai-
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ról is maradjanak nyomok az utókornak. Nagyon fontos láncszem a beteg gyógyításában a gyógyszerész é~ segítői, gondoljunk csak bele, hogy
ők azok, akik utoljára találkoznak a gyógyulni vágyó emberrel. Türelem
és empátia ez a két kulcs szava munkájuknak.
Rajtuk is életek múlhatnak, habár ez a kívülállónak nem tűnik fel,
szerencsére. Ők azok, akik még egyszer végiggondolják az adagolást,
a gyógyszer erősségét, összeférhetetlenségét, mielőtt a beteg ember
kezébe adják. Gondolom, aki nincs a szakmában arról sem hallott,
hogy milyen fontos a pontosság, precizitás munkájukban. Aki frissen
bekerült ebbe a körbe, tapasztalhatta_ az ellenőrzés szigorát, re_ndszerességét, mind helyben, mind pedig a felettes szervektől. Ha bármilyen
hiba történik az országra szóló hír, hiszen szerencsére ritkán fordul elő
gyógyszercsere. Ez annak az eredménye, hogy mindig l 00 %-on dolgoznak, mindent háromszor ellenőriznek. Míg a Gyógyszertári Központok
működtek, a szakfelügyelő mintát vitt, szúrópróbaszerűen, havonta.

Ez nem is szakma, hanem hivatás1 és ha a fizetséget nézzük1
amely mindig az országos átlag alatt volt, akkor nyugodtan írhatom alázatos szolgálat az emberek egészségéért. Az egészségügyi felvilágosítás
itt természetesen folyamatosan működik, nem kampányszerű, nem a
miniszter felhívására történik.

Aki gyógyszerésznek készül, azután is, hogy elolvasta szerény
írásomat, azért arra számíthat, hogy egy csodálatos világba kerül.
Foglalkozhat emberekkel, segíthet problémáik megoldásában, láthatja,
hogy néha egy pár perces beszélgetés után már jobb kedvűen távozik a
hozzájuk forduló beteg ember. Alkothat, akár a művészek, hiszen egy
kúp, egy kenőcs, egy pilula elkészítése nem csak napra kész tudást,
hanem jó kézügyességet is kíván. Kiélheti adminisztrációs éhségét is,

hiszen modern számítógépes könyveléssel kell foglalkoznia. GazdálkoAlfadat-Press Nyomdaipari Kft.,
Tatabánya
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dási hajlamra is szükség van 1 mert most már nincs1 aki megmondja, mit

és mennyit rendelhet.
Szép, változatos hívatás, hatalmas felelősséggel, kevés pénzzel, de
minden nap jó érzéssel, hogy segíthettek. Ez a szakma nem a pénzről
.szól, de ha ezt válassza valaki, lesz sikerélménye, és tiszteletet kap az

s

emberektől, hiszen patikában dolgozni az kicsit misztikus még a mai

világban is. Tudjuk, itt igen veszélyes anyagokkal dolgoznak, amelyek
nagy dózisban halálos mérgek lehetnek, megfelelő adagban viszont a
gyógyulásunkat szolgálják.
Itt köszönöm meg mindenkinek, aki szerepel írásomban, hogy az
életébe betekinthettünk.
Talán még időben tettem, hiszen még élnek, élünk néhányan,
akik saját valódi élménnyel, ismerettel rendelkezünk. Szerettem volna,
ha nem csak mi, de a kívülállók is meg tudják kik voltak az elődök
Tatabányán, akik végig szenvedték a magánpatikák alapításának nehézségeit, az éppen kifizetett gyógyszertárak elkobzását, amiben benne
volt a család vagyona. Volt erejük az államosított patikában tovább
dolgozni, mondhatom zokszó nélkül. A negyven év alatt soha nem
hallottam panaszkodni a régi tulajdonosokat. Munkájukat ugyanolyan
odaadással végezték, mint a saját patikájukban. Sajnos már nem érték
meg a rendszerváltás utáni lehetőséget, hogy újra magánpatikát lehet
nyitni. Hiányoznak, hiszen igazán tőlük tudhatnánk milyen egy igazi
gyógyszerész.
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1. Fejezet
Tatabánya kialakulása
Komárom-Esztergom megyében a Vértes és a Gerecse hegység
ölelésében fekvő medence ad helyet városunknak. Tatabánya területén már az őskortól fogva élnek emberek. Ennek nyomait a Szelimbarlangban is megtalálhatjuk. Leletek kerültek elő a bronzkorból is,
mészbetétes megmunkálás formájában. A bronzkort követő Hallstatt
kultúra korából egy „köznépi" temető nyomára bukkantak a mai
Dózsakertben. Ez azért fontos számunkra, hiszen ezen ásatás helyén
épült Tatabánya egyik legszebb patikája a „Turul" nevú. Ami mára
már szintén csak emlék. De itt állt és működött 1983-tól 2005-ig.
(Tatabánya-Dózsakert Réti u. 36.)
A Tatabányán előkerült régészeti leletek többsége avar korabeli.
Ezek lelőhelye az Által-ér és a Galla patak egybefolyásának közelében
található.
Alsógalla és Bánhida területén Árpád kori települések részleteit
tárták fel, ezt 1251-ben említi egy oklevél Galla falu néven. Ekkor ez
a terület a komáromi királyi várhoz tartozott. Talán a római korban élt
Galla vezérről kapta a település a nevét.
Egy 1426. évi oklevélből megtudhatjuk, hogy Gallát és Bánhidát
viszont Tata vára felügyelte. A kettő közül a nagyobb település Bánhida
volt, már a középkorban városi rangot kapott.
A török dúlás után, mint lepusztult falvakat említik Gallát és
Bánhidát. Lassan újra betelepültek ezek a helységek, de sajnos a Rákóczi-szabadságharc idején, újra hadszíntérré váltak.
A gesztesi uradalom birtokosa Eszterházy Jószef 1727-ben megvásárolta Tatát a hozzátartozó falvakkal együtt. Így jött létre a tataigesztesi uradalom. Ehhez tartozott Alsógalla, Bánhida és Felsőgalla
is. Eszterházy feladatának tekintette az elnéptelenedett területek
Alsógalla és Felsőgalla benépesítését, főleg német szegényparasztokkal.
Később Bánhidát is, ahová inkább szlovák telepesek érkeztek.
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1750 és 1770 között rajzolt térképen már F. Gája vagy Galla jelö\ést találunk a mai Tatabánya helyén. Körülötte Tata, Tarján, Bokod
településekkel.
Az első magyarorszag1 népszámlálás idején 1785-ben
Alsógallának 580 fő (németek), Bánhidának 1144 fő (inkább szlovákok), Felsőgallának 842 fő (németek) lakosa volt.
Az ipari fejlődés szempontjából fontos volt az új Szőny-Budapest
vasútvonal megépítése, ami el is készült 1884-ben. Az első vasúti megállóhely Alsógallán létesült. Így ez a település is bekapcsolódhatott az
ország vérkeringésébe. Az Eszterházy uradalom területén, Zsemlyén
(ma Vértessomló), már az 1780-as évektől bányásztak szenet. Azonban a szénlelőhely kimerülőfélben volt, a kereslet pedig egyre nőtt.
1894-ben a Magyar Általános-Kőszénbánya Rt. (továbbiakban
MÁK. Rt) megszerezte a szénkutatási és kitermelési jogot. A MÁK Rt.
őse, ill. a Borsod ·megyében működő Melczer Géza és Társai Czentér
Királdi Kőszénbányák Vállalt egyesüléséb6l alakult meg, 1891. június
9-én a MÁK Rt.
Mivel a próbafúrások hatalmas mennyiségű és jó minőségű szenet
feltételeztek, így működésüket áthelyezték 1896-ban a Dunántúlra.
Még ebben az évben március ! l-én Bánhida határában kiváló minőségű
szénrétegre bukkantak.
Az első aknát Alsógalla, Bánhida és Felsőgalla hármas határánál a
vasút közelében nyitották. Karácsony estéjén gördült ki az első csille
szén a bányából. A bánya elnevezése L sz. Eszterházy Ferenc (hiszen
az Eszterházy család birtokait vásárolta meg a MÁK Rt.), a másodikat, az első vezérigazgatóról Királdi Hercz Zsigmondról, a harmadikat
gróf Teleki Gézáról, majd a VI-os számú bányát, az első bányaigazgatóról Ranzinger Vincéről nevezték el. (Ez azért is érdekes, hiszen napjainkban a régen róla elnevezett, ma Fruzsina Mihály utat, most újra
Ranzingernek fogják hívni.)
Fontos ez a kicsit, nagyléptékú, hézagos bevezetés, hiszen így
jutunk el Tatabánya kialakulásához és a patikák megjelenésének szük-

egy kis házigyógyszertár is működött, már benne. Önálló patikát csak
1901-ben nyitottak a kórházzal szemben.
1905-ben újabb bányákat tártak fel, így szükség volt újabb orvosi
rendelőkre. A betegeket dr. Pásztó Ede gyógyította. A MÁK Rt. patikája 1913-1925 között létesült. Ebben a patikában a vényforgalom már
1934-ben 106.681 db volt.
Az 1930-as évek elején négy orvosi rendelő üzemelt Felsőgallán
Bánhidán, Alsógallán és az Ó-telepen. Az orvosok mellett négy okleve'.
les gyógyszerész dolgozott, un. praxikkal (segítőkkel).
1950-ig a bányafőorvos alá tartoztak a patikák és az orvosi rendelők is. 1940-ben dr. Paletta Viktor és 1944-ig dr. Szutrély Antal és Dr.
Pauliny Géza töltötte be ezt a tisztet.
1946. június 26-tól Magyar Állami Szénbánya Rt. lett az új neve,
a bányatársaságnak. 194 7. október elsején Rajk László belügyminiszter
kimondta a községek egyesítését és Tatabánya megyei várossá válását,
melynek polgármestere Andó Ferenc vájár lett.

1

ségességéhez.

l 902-ben, levált Alsógalláról az Ó-telep és Tatabánya néven önálló község lett. 1910-ben már több mint 8000 lakosa volt. A bányák létrejötte, majd rohamos fejlődése igényelte a szociális ellátás kiépítését
a településen. Szüksége volt a kórházra, amely 1899-ben megnyílt és
8

Bányatárspénztár patika
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II. Fejezet

A gyógyszerészet fejlődése megyénkben
A gyógyszereket a római Pannonia első idejében maguk az orvosok készítették, Szőnyben, ebből az időből előkerült emlékek között,
az orvosi műszerekkel telt dobozban bronzfedelű gyógyszertartót is találtak. A leleteket Tatán a Kuny Domonkos Múzeumban helyezték el.
Később, mint a birodalom más részein, itt is működtek az úgynevezett

pharmacotritok (gyógyszerkészítők, dörzsölők), őket a gyógyszerészek
elődeinek kell tekintenünk.
A gyógyítás nyomait követve, később szorosan összefügg a vallással, kolostorokkal. Az egyik legrégebbi főiskola a megyénkben, Esztergomban található. Neve, Académia capitularis Káptalani főiskola.
Valószínűleg Szt. István idején, még az uralkodása kezdetén alakult.
Talán bencések alapították az 500 éwel régebbi, monte casinoi szerzetesrendi főiskola mintájára. A papnövendékek gyógyszerészi képzést
kaptak, mint azt neves tudósunk, Toldi Ferenc írja:
„Az esztergomi tanoda nem a tanulmányok szűkebb köre, mint inkább csak név, előjogok, s a tudósi rangosztásjog hiányával különbözött
az egyetemektől: mert ez nem csak szabad művészeti (artes liberae) és
törvényi Quridica facultus) hanem orvosi osztállyal is bírt."
Az egyetemi tanulmányok ebben az időben még nem kötelezőek.
Csak a tehetségesebb és jobb módú ifjak hallgathattak előadásokat
az olasz egyetemeken. Ezért, szép vállalkozás a XIII. század végén,
ugyancsak Esztergomban alakult Societes christi „Krisztus Társasága",
melynek célja, hogy szegény, de tehetséges ifjaknak anyagi segítséget
nyújtson külföldi, különösen olasz egyetemek látogatásához.
A káptalani főiskola a xrv. században megszűnt. Az ország területén működő egyetemek közül:
Veszprémi főiskola
- Szt. István alapításával
Pécsi főiskola 1367
- Nagy Lajos alapításával
Óbudai főiskola 1388 - Zsigmond alapításával
Pozsonyi főiskola 1465 - Vitéz János esztergomi érsek
alapításával
Budai főiskola 14 79
- Hunyadi Mátyás alapításával
10
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Nagyszombati főiskola 1635 - Pázmány Péter esztergomi érsek
alapításával működtek.
Sajnos egyik sem foglalkozott kifejezetten gyógyszerészképzéssel.
Bár Heltai szerint a budai Corvina egyetemr6l kerültek ki orvosok, patikáriusok és borbélyok.
Megbízható, hivatalos adatok alapján tudjuk, hogy a nagyszombati „Facultates" elnevezésű főiskola, melyet Mária Terézia Budára
költöztetett, 1771-ben állítja ki az első és egyben, egyetlen gyógyszerészmesteri oklevelet (pharmatiae magister). A következő évben már
7 gyógyszerészhallgató volt Budán.
Mária Terézia 1 770-ben „Ratio educactionis" rendeletével kötelezővé teszi a főiskola elvégzését és a magiszteri vizsga megszerzését.

Ez az orvosi és gyógyszerészi pálya különválását is jelenti. Annál is inkább, mert az is köteles volt vizsgát tenni, aki eddig gyógyszerészként
működött, ill. már gyógyszertára volt. 1774-ben szabályzat jelenik
meg, mely szerint gyógyszertár tulajdonos csak az lehet, aki gyógyszerészmesteri vizsgát tett. Ezekre a szabályozásokra már égetően szükség

volt az eddig uralkodó kaotikus körülmények megszüntetése miatt. E
helyzet illusztrálására idézünk Szűcs Károly tatai gyógyszerész cikkéből, amely 1 795-ben jelent meg a ,,Journal der Pharmacie" -ben:
„Még kb. húsz évvel ezelőtt, a gyógyszertárak száma Magyarországon igen csekély volt. Csak néhány nagyobb városban volt gyógyszertár, úgy, hogy gyakran többnapi utat kellett megtenni, míg az ember
néhány gyógyszerhez hozzájuthatott. A gyógyszertárak pedig leromlott
állapotban voltak, miután mindenkinek szabadságában állt gyógyszertárakat felállítani. Aki gyógyszertárt akart erigálni (alapítani) s akik alig
tartottak igényt a gyógyszerész névre, ritkán voltak egyebek közönséges
empírikusoknál (tapasztalat embere), távol minden alapos ismerettől,
tájékozatlanok az irodalomban. A dispensatorium austriaco-provinciale
volt az egyetlen könyvük, a forrás, melyből ismereteiket merítették. A
kormány tehát azon rendeletet hozta, hogy ezentúl csakis az állíthat
fel gyógyszertárat, akit a collegium medicum arra éredemesnek talál:
mindegyik vizsgának köteles magát alávetni, még az is, aki már birtokában van egy gyógyszertárnak."
Szúcs szerint a gyógyszertárak száma „csekély" - ez számokban

kifejezve: 1720-ban 16 gyógyszertár működött a magyar városokban,
számuk 174 7 -ben már 50-re emelkedett. Ha figyelembe vesszük, hogy .
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az ország lakossága ekkor kb. 3 millió - egy gyógyszertárra 60 ezer ember jut. Ezért kellett több napi utat megtenni néhány gyógyszerért.
Megyénk, a már ekkor működő 3 gyógyszertárával - Esztergomban, Komáromban, Tatán - talán nem is volt a legrosszabb helyzetben.
Általában azonban adott volt a lehetőség, hogy szatócsboltok, vándor
árusok, teljes ellenőrzés nélkül árulhattak gyógyításra szolgáló szereket. A kuruzslás, üzérkedés nem csak nálunk, de Európa szerte dívott.
Erre utal, egy vándor gyógyszerárusról írott, német versike, ami magyar

fordításban így hangzik:
Nézd a hítványt,
Hogy csal itt,
Szedi a nép pénzeit,
S kit a végén
Sok bűne a vízbe vitt! ... 11
(ugyanis a csaló büntetése vízbedobás volt)
Persze erőfeszítések már korábban is történtek a helyzet javítására. Utalást találunk erre a budai törvénykönyvben, az első polgári
gyógyszertárat is ez említi meg a XIV században Budán. Ezekben már
célszerű utódképzés is folyik. A közegészségügy területén egyre erőtel
jesebben igyekeznek fellépni a városok tanácsai is.
1552-ben a közegészségügyi rendeleteket már, egészségrendőri
keretben adják ki, melyekben feltételeket szabnak, hogy kik működ
hetnek gyógyszerészként, segédként, határoz a gyógyszerrendelésről
és erkölcsi normákat ír elő. Foglalkozik a tulajdonjoggal és annak átruházásával. Hogy milyen kevés eredményt értek el, arra előzőleg már
utaltunk.
Változás csak Mária Terézia rendeletétől várható, mely a vizsga
kötelezővé tétele miatt, az idősebb gyógyszerészeket ijedelembe ejtette. Sokan fellebbezéssel igyekeztek kibúvót találni (nem is eredménytelenül), mások megtalálták az utat a bécsi vizsgáztató bizottsághoz. Ismertté vált ugyanis, hogy Bécsben engedékenyen vizsgáztatnak, főleg a
11

körmöci aranyak csengésének hatására. Magyarországon Winter tanár

komolyan vette a vizsgakövetelményeket. Hiányos tudás esetén viszszautasította a jelentkezőt. A gyógyszerésztársadalom legjobbjai azon
munkálkodtak, - bár még mindig nehéz körülmények között - hogy
kialakuljon egy rendezettebb, magas szakmai színvonal.
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Stipsics tanár javaslatára több gyógyszerész látogatta a vegytani,
növénytani és természettani el6adásokat. Kés6bb ezeket kötelezővé
tették. (a bécsi egyetem viszont, feleslegesnek tartotta a tárgyak hallgatását)
A győri születésű Torkos Justus János orvosgyógyszerész, aki

megyénk területén tevékenykedett, (Komárom-Esztergom megye)
összeállította az első magyar dispensatoriumot - mely a magyar gyógyszerkönyv őse volt.
1745-ben megjelent a Taxa pharmaceutica Posoniensis, mely,
lehet, hogy csak átmenetileg de felváltotta az addig hivatalos osztrák
gyógyszerkönyvet. Ez a magyar vonatkozású dispensatorium nemcsak
árszabást jelez, hanem tartalmazza a gyógyszerészekre, sebészekre, sőt

· a bábákra vonatkozó szabályokat, rendeleteket is. Ezen a téren már
rendről beszélhetünk.
A gyógyszertárak felállítását viszont, nem a közegészségügy és a
lakosság érdekei szabták meg. Ugyancsak Szűcs szerint:
„A falvakban és a megyékben kétnapi kocsijárásnyira sem volt
képzett orvos. S6t az akkori Magyarországnak, vagy 5-6 vármegyéjében, különösen az Alföldön, mégcsak gyógyszertár sem volt."
Csak fejlettebb városok rendelkeztek a kor színvonalának megfelelő közegészségügyi szolgáltatással, kórházak, orvosok és gyógyszertárak szempontjából. Megyénk városaiban az 1700-as évek elején 3, a
század végén már 5 gyógyszertár működött.
Esztergomban a prímási és a városi levéltári adatok szerint két

gyógyszertár működött ekkor. Az 1712-es alapítású „Aquilla Nigra"
(Fekete Sas) az érseki város gyógyszertára volt, az un. Szabad királyi
város gyógyszertára pedig az „Auerus Cryphus" (Arany Griff), melyet
1759-ben létesítettek. Tulajdonosa Pignio Xaveri Ferenc. E gyógyszertár neve később „Szent István"-ra változott. Érdekességként megemlíthetjük, hogy orvosi diplomával rendelkező gondnoka is volt. 1797
körül, Kopornik Mihály személyében, majd" 1798-tól a gyógyszertár
Krakovitzer Ferenc gyógyszerész tulajdona. 0 neves botanikus és fizikus, valamint közéleti szerepet is vállalt, 1830-1839 között Esztergom
polgármestere. Nála gyakornokoskodott 1835-ben Zeller István, aki
aktív résztvevője volt az 1848-as szabadságharcnak. Később összegyűj
tötte a szabadságharcban részt vett gyógyszerészek életrajzi adatait.

Önéletrajzi munkájában így ír:
„A nagy forgalmú és jó hírnevű gyógyszertár tulajdonosa, ugyanakkor nagyon fukar ember lévén, alkalmazottait sovány ellátásban
részesítette, fűtetlen szobában lakatta. Gyakornokaival a legdurvább
munkálatokat is végeztette."
Ezért gyakornoki éveit Zeller, Tatán a „Megváltó" -hoz címzett
gyógyszertárban fejezte be (Szent Jánosnál).
Schmidthaner Antal gyógyszerész, aki később Komáromban
működött, talált rá 1863-ban Nagyigmánd határában a Csicsó nevű
legelőn a keserűvíz forrásra. Gyógyító erejét hamar felismerte és a víz
összetételét Molnár János, Pest város gyógyszerész-vegyészével megvizsgáltatta.
Schmidthaner Antal részt vett az orvosok és természetvizsgálók
IX. vándorgyűlésén ~s nagyigmándi ásványisó terményeiért bronzér-

met kapott.
Esztergom város életében több gyógyszerész is aktívan részt vett.
Korabeli források szerint a városatyák között található Kerschbaumayer
Károly, Zsiga Zsigmond, majd később Barta Tivadar, akiket a haladás
képviselőjeként emlegetnek. A század nyolcvanas éveiben épült gimnázium újjáépítésénél lelkes építőbizottsági tag Zsiga Zsigmond.
1861-ben nyílt Esztergomban a harmincadik patika „Megváltó"
elnevezéssel, melyet Hulényi Péter alapított. Leszármazottai azóta
is részt vesznek megyénk gyógyszer ellátásában. Az ő veje és utóda ugyanis Kerschbaumayer Károly gyógyszerész és városatya. Fia
Kerschbaumayer Ödön (őt én is ismertem, volt szerencsém dolgozni is
Dönci bácsival szerz.) Alkalmazottként működött apja patikájában. A
dinasztia utolsó tagja Kerschbaumayer László, aki nyugdíjaztatásáig az
oroszlányi 2/23-as gyógyszertár vezetője volt.
Rochlitz Artúr 1911-ben vette meg az „Arany Griff" patikát.
Fiai szintén Komárom-Esztergom megyét szolgálták. Rochlitz Elemér
az utóda lesz 192 4-től. Az államosítás után pedig vezetője a 2/9-es
esztergomi gyógyszertárnak és itt dolgozott nyugdíjazásáig. A másik fiú
Rochlitz Tibor tatai, majd tatabányai gyógyszerész lett.
Megyénk másik, patikákkal jól ellátott területe ebben az idő
ben Tata és Komárom. Tatán 1774-ben nyílt a Városi és 1783-ban
Tata-tóvárosi gyógyszertár. A Városi gyógyszertárban Nyitrit Ferenc,
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a „Megváltó" -ban Szent Antoin voltak az első tulajdonosok. Az itt élő
gyógyszerészekről tudományos tevékenységeik révén olvashattunk. A
Városi nevű gyógyszertárban dolgozott, a gyógyszerészetért erősen
küzdő Szúcs Károly (akitől, már korábban idéztem. szerz.) Szót emelt
többek között azért is, hogy a gyógyszertárvizsgálatokat gyógyszerészek
végezzék, és ne fizikusok, akiknek a képzettsége más irányú.
Egyik publikációjában így ír:
„A hatósági patikavizitátorok a gyógyszertári dolgokban való gyakori nagy tudatlansága sokszor elkeseredett vitákat idézett elő."
A komáromi gyógyszerészek közül tudományos jellegű értekezéssel jelentkezett Sipőcz Ferenc. Cikke 1833-ban jelent meg a „Gyantasavról" (accidum succinicum).
A komáromi Nierlit-féle gyógyszertárban gyakornokoskodott
megyénk küldötte Ströcker Alajos (1852), aki kiemelkedő munkát
végzett a gyógyszerészek képzésében. Vondrasek dr.-al gyógyszergyakornok tankönyvet írtak. Részt vett a III. Magyar Gyógyszerkönyv
kidolgozásában is.
Meg kell említeni Schmidthauer Antal fiát, Lajost, aki 1873-ban
szintén gyógyszerész lett. Apja által felfedezett keserűvíz források fő
ereit sok szintű kutatások alapján megtalálta és keserűvíz telepeket létesített. A palackozott lgmándi keserűvíz Európa szerte ismertté vált.
Még ma is forgalomban van.
Az 1800-as években ugrásszerűen megszaporodott a gyógyszertárak száma az országban. A század elején már 254, 1847-re pedig
számuk már 41 S-re nőtt. Ezzel arányosan a század végére megyénkben
is 1 7 patika működött már.
Alapításuk:l831. „Szt. Imre" Kisbér
1853. „Szt. Lajos" Nyergesújfalu
1861. „Megváltó" Esztergom
1872. „Szentlélel( Ács
1884. „ Isteni Gondviselés" Bajna
1885. „Fehér Kereszt" Komárom
1887. „Őrangyal" Tata
1887. „Őrangyal" Nagyigmánd
1894. „Szt. Lélek' Tarján
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Barta Gyula
Hulényi Péter
Kratachvill József
Koretko Géza
Steiner Miklós
Karika Béla
Kuliffai Kálmán
Major Elek

1897. ,,Isteni Gondviselés
Tokod bajnai fiók
Havadi Dózsa Árpád
1899. Bányatárspénztár házi gyógyszertára„
Tatabánya" területén (csak 1902-től volt a neve)
A patikák felállítását kezdetben a bécsi udvari kamara később
'
'
mint a legfelsőbb közegészségügyi hatóság az 1723-ban megalakult
helytartótanács engedélyezte.
A gyógyszerészeknek az oklevél megszerzése után 3 év gyakorlati
idővel kellett rendelkeznie, amit lebélyegzéssel igazolt, hogy patikát
kaphasson. Természetesen rendelkeznie kellet a nyitáshoz szükséges
tőkével is. A patikajog nem volt egységes. Ismerünk reáljogot, amely az
ingatlanra vonatkozott. Eladható és örökölhető. Ilyenkor fordult elő,
hogy a nem gyógyszerész tulajdonos, gyógyszerész gondnokot alkalmazott. A gyökreáljog házhoz illetve épülethez kötötte a gyógyszertár
működését.

Személyi jogú a patika, amikor a gyógyszerész, személyére kapta
az engedélyét. Halála esetén az özvegye és gyermekei örökölhették. A
befektetett vagyon, berendezés viszont eladható volt, azt bárki megvehette. Gyakran megtörtént, hogy a vevő, vagy az özvegy a patika
élére provizort állított, aki bejelentés és nyilvántartásba vétel nélki.il
üzemeltette tovább a gyógyszertárat. Ezen a helyzeten csak az 1876.
XIV törvénycikkely változtatott.
A feudális társadalmi viszonyok között szükségessé vált valamilyen érdekvédelmi szervezet létrehozása, amely a gyógyszerész megfelelő elismerését, társadalmon belüli helyzetét képviseli. Első ilyen próbálkozás a tulajdonosok által létrehozott Budai és Pesti Gyógyszerész
Testület, amely 1809-ben alakult. Felléptek kari ügyekben, hadakoztak
a nyomorító adóterhek ellen és olyan befolyást igyekeztek gyakorolni,
hogy magasabb színvonalú legyen az egyetemi képzés az egészségügyi
ellátás érdekében.
1872-ben megalakult Általános Magyarországi Gyógyszerészek
Egyesülete. Harcolt a gyógyszerészek életkörülményeinek javításáért,
pl. hogy a gyógyszerészek hitelhez jussanak. Ez fontos kérdés volt, mivel ők a szokásjog alapján kénytelenek voltak hitelezni - gyógyszerről
révén szó kamatmentesen, ami abban az időben szokatlan volt más
területeken. Továbbá keresték a lehetőséget, hogy nyugdíjintézet és
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segélyalap megteremtésének: az elöregedett, elszegényedett, baleset
miatt keresőképtelenné vált gyógyszertár tulajdonosok, vagyontalan
bérlők, gondnokok, segédek és azok özvegyeinek, árváinak a megsegítésére.

1875-ben szerveztek egy ilyen intézményt, a Központi Igazgatóságot, melynek tagja lehetett minden gyógyszerész, aki az évi tagdíjat
befizette.
. Állandó nyugdíjat nem tudtak adni, csak évenként egyszeri segélyezésre volt lehetőségük. Bár alapvetően nem sikerült megoldani
a problémákat, arra alkalmas volt, hogy a közvélemény figyelmét
ébrentartsa a gyógyszerészet iránt.

Az Országos Egyesület munkájának eredményeként sikerült elérni, hogy a gyógyszerészeket kivették az iparosok sorából (Jparitörvény
105§) a cégbejegyzési kötelezettséget eltörölve.
További eredményei:
Közegészségügyi Törvény megteremtése
Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése
(addig az osztrák gyógyszerkönyvek voltak érvényben)
Gyógyszertárra vonatkozó általános alapelvek megteremtése
Jogtalan gyógyszerárusítás ellenőrzése és megszüntetése
(ugyanis elterjedt a specialitások jogcímén az un. „titkos szerek"
árusítása, melynek összetételét nem közölték. Többről bizonyítani
tudták, hogy hatástalan.)
Gyógyszerészeti heti lapot, hivatalos közlönnyé tették.
Előkészítették a talajt a Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete
számára.
Nagy fordulatot jelentett a gyógyszerészet fejlődésében az 1876os Közegészségügyi Törvény, melynek rendelkezései egészen 1945-ig
érvényesek voltak. A törvény Európában először foglalja magába az
egészségügy legkülönbözőbb ágait.
A XIV. törvénycikkely kimondja, hogy a gyógyszerészet közegészségügyi intézmény, mely az állam felügyelete alatt áll. Szabályozza az
új gyógyszertárak létesítését, azt minisztériumi engedélyezéshez köti.
Megjelöli azokat a szereket, melyeket kizárólag gyógycélokra használnak, és a~okat csak jogosítvánnyal rendelkező gyógyszertárakban árusíthatják. Uj alapokra helyezi az egész képzési rendszert. A gyógyszerészi
kar tudományos képzettségét teljesen az orvosi kar mellé állítja.

Így, bizonyos fokú jogbiztonságot teremt.
A gyógyszerésznek joga van a gyógyszertárra átruházni kérelmét
a miniszter nem tagadhatja meg, ha az átruházást

kérő gyógysz·erész ~

törvényben lefektetett követelményeknek megfelel. Továbbá biztosítja
az özvegyek és árvák haszonélvezeti jogát. A nyíltforgalmú gyógyszertárak mellet, fiók és házi gyógyszertárak, orvosi kézi gyógyszertárak
létesítéséről is intézkedik. Meg kell említeni, hogy a házi és kézi gyógyszertárak nyitásának lehetősége üzleti szempontból a tulajdonosok
érdekeivel ütközött.
Megyénkben az első házi gyógyszertárat a tatabányai Bányatárspénztár nyitotta meg 1899-ben, az ötven ágyas bányakórházban. Eleinte egy, majd később kettő, sőt három-öt gyógyszerész bonyolította a
forgalmat, ami teljesen zárkörú volt, havi 17 OOO vénnyel, pénzkezelés
nélkül.
Az itt dolgozó gyógyszerészek életkörülményei a szokásosnál lényegesen jobbak voltak. Szolgálati lakásban lakhattak, magasabb bért
17n. bányatiszti fizetést kaptak és a tiszti Nyugdíjintézet tagjai voltak.
Erthető tehát, ha egy-egy állás meghirdetésekor sokszoros túljelentkezés volt a jellemző.
1912-ben önálló épületbe költözik a házi gyógyszertár. Vezető
je ekkor Horváth Zoltán okleveles gyógyszerész. Az államosítás után
nyíltforgalmú patikaként működik 2/29-es elnevezéssel. Vezetője Kovács Károly, aki beosztott gyógyszerésze volt a házi patikának.
A Bányatárspénztár Dorogon is nyitott házi gyógyszertárat, amely
J anáki Dezső vezetésével működött 1948-1950-ig.
Érdekességnek számít, hogy a Magyar Királyi Ménes Intézet is
állított fel házi patikát megyénkben, Bábolnán. 1919-ben a Földmű
velésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozott. Az expediálást (gyógyszerkiadást) orvosok végezték, csak 1943-tól volt gyógyszerész vezet,ője Ruttkai Ferencné személyében. 1945 után 1948-ban a Budapesti
Allami Vállalat veszi át a gyógyszertárakat.
Az 1900-as években megyénk magángyógyszertárainak a száma
az alábbiakkal szaporodott:
1911 „Bánya" Szt. Borbála Tokod
Kneitner Kálmán
1912 „Megváltó" Tatabánya-Felsőgalla
Szénert Aladár
1913 ,,Isteni Gondviselés" Pilismarót
Papp László
1917 „Madonna" Bakonyszombathely
Szeiberling Ferenc
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1923 „Megváltó" Környe
Szabó Antal
1927 „Megváltó" Szőny
Süttő Béla
1928 „Turul" Tatabánya-Bánhida
Sacchar Károly
1930 „Hygiea" Súr
Szuper Imre
1935 „Szt. Anna" Csolnok
Dobai Pál
1948-ban, D;inaalmáson megnyílt az első állami gyógyszertár,
vezetője Ferenczy Arpád.
A gyógyszertárak, tehát szám szerint szaporodtak, de a gyógyszertári alkalmazottak gyógyszerészsegédek helyzete továbbra is nyomorúságos volt. A munkaidő 16 óra, a bér alacsony, az életkörülmények rosszak, az öregségük viszonyai bizonytalanok.
1914. júniusában a budapesti alkalmazottak 7 napon keresztül
sztrájkoltak magasabb bérért, jobb körülményekért, 13 órás munkaidő
ért és évi 14 nap fizetett szabadságért.
.
(Szeretném itt me!iiegyezni, hogy Tatabányán egy gyógyszertári
szakasszisztens 34 évi munka után 24.000,-Ft nettó fizetéssel lett 53
évesen munkanélküli 1998-ban. Tehát a fejlődés üteme, úgy gondolom
elég lassú volt1 szerz. megj.)
A megmozdulás a tulajdonosok összefogása miatt kudarccal végződött.

1910-től az Országos Egyesület tekintélye is hanyatlott, már
nem képviselte kellően a szétszórtan élő gyógyszerészek ügyét. A pesti
gyógyszerészi kar, f6leg a háború alatt több előnyt élvezett. Így ellenzéki mozgalom alakult ki, mely Pécsről indult el a debreceniekkel szövetkezve. 1918-ban, megalakították a Vidéki Gyógyszerészek Országos
Szövetségét. Az őket ért szaksajtó támadásai ellen a kampányban részt
vettek között volt Kun István, komáromi gyógyszerész is.
A vidékiek ügyét f6leg az egyenletesebb gyógyszerellátásra vonatkozóan a napi sajtó is támogatta. A Vidéki Gyógyszerészek Országos
Szövetségének tagja lett megyénk gyógyszerészeinek többsége. Az
Igazgató Tanács tagjai között szerepel Gál Gyula Komáromból. Egyes
megyék pedig teljes létszámmal beléptek.
(Debrecen, Pécs, Kassa, Mohács székhellyel)
Memorandumban hívják fel Wekerle Sándor belügyminiszter
figyelmét a vidékiek nehéz helyzetére. Tudni kell ehhez, hogy a statisztikai megállapítások szerint, a gyógyszertárak kis része gazdagodik
csak, ezek zömmel a fővárosban vannak, fele jó megélhetést ad, egy
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negyede pedig a létminimumot is alig biztosítja. Utalnak arra, hogy a
42 évvel ezelőtt megállapított taxa (árgyújtemény) már tarthatatlan
(2 éve drágábban vették a gyógyszeralapanyagot, mint azt eladhatták)
bár a köznép számára így is szinte elérhetetlenek a gyógyszerek. A
háborús időkben megnőtt a szállítási, csomagolási, beszerzési költség.
Szükségesnek tartották továbbá, hogy a vidéki gyógyszertáraknak is
biztosítsák a petróleumot a világításhoz, a tüzelőanyagot, a denaturált
szeszt, a cukrot. Felmentést kértek a katonai szolgálat alól, legalábbis
abban az esetben, ha emiatt a gyógyszertárat kellene bezárni, mivel ez
a közérdeket érinti.
A katonának bevonult segédgyógyszerészek családjai nehéz helyzetben voltak, méginkább az özvegyek, árvák, mert a segédi fizetésből
a segédegyletbe beiratkozni nem tudtak. Ezért, 1918-ban történt
kezdeményezés arra, hogy a gyógyszertár tulajdonos köteles legyen
alkalmazottját a segédegyletbe beíratni. Elkezdődik a főnöki-segédi
kar eltávolodása.
Az 1906-ban alakult Gyógyszersegédek Országos Szövetsége
kezdett radikálissá válni. Szorgalmazták a magánalkalmazottak szakszervezetébe való belépést.
191 7-ben, 1500 taggal csatlakoztak a Magyarországi Szakszervezetek Tanácsához, az egészségügyi dolgozók közül elsőként. Most
már szervezettebb keretek között működtek tovább. Megalapították a
Gyógyszersegédek Lapja című szaklapot, melyben programjukat publikálják. A fiatalabbak a Galilei Körbe is bekapcsolódtak.
Az 191 7. októberi Népegészségügyi Országos Nagygyűlésen felvetődik már a patikák államosításának kérdése. Ezt később, bár csak
átmenetileg az 1919-es proletárdiktatúra meg is valósította.
1919. áprilisában elrendelte a gyógyszertárak szocializálódását,
amit kerületi megbízottak végeztek, ezzel a magántulajdon megszűnt.
Ügyintézés szempontjából 12 csoportra osztják az országot,
ahol megyénk a Dunántúl csoportba tartozott, kaposvári központtal.
Gyógyszerészi szakcsoportra bízták a termelési és ellátási ügyeket. A
szakszervezetben három szakcsoport alakult:
1. Szakképzet gyógyszerészek
2. Gyógyszertári technológiai munkások
3. Gyógyszerészegyetemi hallgatók „ifjú munkások:'
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E három csoport egyforma jogokkal rendelkezett. A munkabéreket havonta. előre fizették, meghatározott bérbesorolás szerint. Elrendelték végre, a gyógyszertárak felülvizsgálatát, melyet gyógyszerészek
végeztek, akik előzőleg 6 heti kiképző tanfolyamon vettek részt. A
proletárdiktatúra rövid uralma nem tette lehetővé a célkitűzések
megvalósítását. Azokra, csak 1945 után, illetve az államosítás után
kerülhetett sor.
A II. világháború komoly veszteségeket okozott a gyógyszertárhálózatban is. A vidéki gyógyszertárak közül 119 nem működött.
Tatabányán aknatalálat érte a bánhidai „Turnl" gyógyszertárat, ahol
a gyógyszerész is megsebesült. Súron és Tata-tóvároson azért nem
üzemelt gyógyszertár, mert kifosztották, berendezését széthordták.
Nehézségeket okozott az is, hogy sok gyógyszerész elesett, többen fasiszta üldözés áldozatai lettek. (pl. Gárdos Zsigmond, aki 1930-38-ig
nagyigmándi gyógyszerész volt, a környéken rejtőzködött és 1944-ben
Pusztavámnál agyonlőtték.)
A gyógyszertárak helyreállítása, a gyógyszerellátás megszervezése, a gyógyszerek beszerzése nagy erőfeszítéseket követelt.
1950. július 28-án következett az államosítás. Ezzel az egészségügy állami feladattá vált. Főfelügyeletet az 1950-ben megalakult
Egészségügyi Minisztérium gyakorolta. A gyógyszerutánpótlást a nagykereskedelmi vállalatok összevonásával, ugyancsak 1950-ben létesült
Gyógyárúértékesító Vállalat biztosította.
A megyei gyógyszertárak, un. „decentrumok' -on keresztül kapták a gyógyszert. A helyi egészségügyi teendőket 1957-től a tanácsok
egészségügyi osztálya látta el, ahol a gyógyszerészi tevékenységet, a
megyei főgyógyszerész irányította. Megyénkben ezt a posztot 1957-tól
Galambos Kálmán töltötte be.
A létrehozott megyei Gyógyszertári Központok élén igazgató,
mellette a szakmai vezetést végző főgyógyszerész és gazdasági vezető
a főkönyvelő állt. Az igazgató irányítása alá tartozott a szakfelügyelő
gyógyszerész, akinek a feladata a gyógyszertárak működésének és
gyógyszerek minőségének az ellenőrzése volt. Ezzel a gyógyszerészi
kar, régi jogos kívánsága valósult meg, hogy az ellenőrzést szakmailag
jól képzett kolléga, gyógyszerész végezze.

A Komárom megyei Gyógyszertári Központ első igazgatója
Ferenczy Gyula, 1952-től Diamant Béla (fodrász), majd 1973-tól
Váczy Ferenc gyógyszerész.
Főgyógyszerészek, Losonczy János, Mesterházy Lajosné és 1957től Váczy Ferenc. Diamant Béla igazgató nyugdíjba vonulása után, az
igazgatói és a főgyógyszerészi munkakört összevonták és így Váczy
Ferenc, mint igazgató-f6gyógyszerész kinevezést kapott 1973. szeptember ! -én.
Központunk az 6 irányításával elnyerte 1975-ben a „Kiváló
Gyógyszertári Központ' megtisztelő címet, a hálózat fejlesztésében
elért eredményekért, az aszeptikus gyógyszerkészítés feltételeinek
megteremtéséért a gyógyszertárakban, ami biztosítja a szemcseppek,
sót az infúziós oldatok korszerű előállítását.
Váczy Ferenc halála utiín, Galambos Kálmán lett a Gyógyszertári Központ igazgatója, sajnos már ő siÍics köztünk. Az ő halála után,
egészen a Központ megszűnéséig Polgár József volt az igazgató, aki a
kinevezése előtt, megyei f6gyógyszerészi tisztet töltött be.
Az államosítás óta létesített gyógyszertáraink:
1952 Császár2/30
1952 Sárisáp2/l l
1953 Lábatlan2/31
1955 Tatabánya-Újváros2/32
1956 Egom-Kertváros2/28
1956 Almásfűzit6-fels62/33
1959 Oroszlány2/34
1967 Tát-Kertváros2/35
1968 Tatabánya-Kertváros2/36 (gyógyszer szoba)
1971 Tatabánya-Újváros2/37
1975 Tata ll.2/38
1977 Mocsa 2/39
1983 „Turnl" Tatabánya-Dózsakert
1985 „Arany Kígyó" Tatabánya-Kertváros
Ezen kívül számos elavult gyógyszertárat felújítottak, bútorait
lecserélték, korszerűsítették. A dolgozók élet és munkakörülményei
gyökeresen megváltoztak. Érdekeiket az Orvos Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezete képviselte, mely 1949-ben alakult, az addig külön-kü-
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lön működő Orvos - , valamint Egészségügyi Szakszervezet összevonásával. A szervezettség megyénkben két év alatt elérte a 100 %-ot.
.
Új feladatai közé tartozott, bogy ellátja a társadalombiztosítási
feladatokat, törődik a dolgozók szakmai képzésével, ill. továbbképzésének folyamatosságával, a munkavédelemmel, az üdültetéssel, valamint
a beteg dolgozókkal. A megyei alapszervezet elnöke dr. Wéber Gábor
kisbéri gyógyszertárvezető, titkára Póczy Lajos szakfelügyelő volt.
Irányításukkal működött a 35 tagú Szakszervezeti Tanács és a 13 fős
Szakszervezeti Bizottság. Munkájukat a bizalmiak véleményének öszszegzésével, demokratikusan végezték.
A szakszervezet kezdeményezésére a gyógyszerészek szakképzése
1949-től négy és fél év lett. Gyógyszerészeket Budapesten és Szegeden képeznek. A képzés 1954-től önálló gyógyszerésztudományi karon
történik. 1947-ben az országban dolgozó gyógyszerészek száma 1950
fő, 1951-ben már 2433 fő. A társadalombiztosítás kiszélesedésével nő
a gyógyszerfogyasztás, tehát gondoskodni kell a szakképzett személyzet
bővítéséről a patikákban. 1948-tól középszintű laboránsképzés folyik.
Ezzel a gyógyszertári dolgozók egy új, eddig nem létező csoportja jön
létre, a mai gyógyszertári asszisztenseké. Képzési idejük 8 hónapról két
évre emelkedett.
1954-től, munka melletti képzés is folyik, érettségizett fiatalok
részére a megyei Gyógyszertári Központokban.
Az új csoport létjogosultságát igazolja számuk gyors növekedése.
1951-ben 789 f6 a laboránsok, 1966-ban pedig már 4042 fő a gyógyszertári asszisztensek száma.

Az utóbbi években a szakasszisztensi oklevél megszerzésére is
lehetőség nyílt, a több éves gyakorlattal rendelkezők részére, mivel a

gyógyszertári munka is egyre inkább differenciálódott.
Természetesen helyi továbbképzések is folytak. Esztergomban
Rochlitz Elemér, Tatabányán Kiss Pál László gyógyszerismertető
szakgyógyszerészek vezetésével, 1-1 éves vizsgával záródó asszisztens

továbbképzés folyt. Többen eredményesen vettek részt a „Kiváló Ifjú
Asszisztens", „Ki Minek Mestere" mozgalmakban. Valamint gyógyszergyári kirándulások szervezése is hozzásegítette őket a szakma új
felfedezéseinek megismerésében.

24

A gyógyszerészek továbbképzése az Orvostovábbképző Intézet
tanfolyamain történik. Egyre többen igyekeznek megszerezni a szakgyógyszerész minősítést, amire 1971-től nyílt lehetőség.
Utaltunk már rá, hogy a gyógyszerészek szívesen foglalkoztak tudományos kérdésekkel szakmájuk érdekében. A korábban elszigetelten
tevékenykedő kutatóknak kívánt fórumot teremteni a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, melynek gyökerei 1924-ig nyúlnak vissza.
Természetesen a II. világháború eseményei az újjáépítés fontossága, az államosítással járó változások miatt egy időre háttérbe szorult
a tudományos élet, mígnem a szakszervezet keretén belül 1957-ben
megindul a Gyógyszerészeti Szakcsoport működése. Mai neve Magyar
Gyógyszerészeti Társaság. Megyei szervezete tudományos munkacso-

portokban fogja össze az érdeklődőket. Szakfolyóiratokban lehetőséget
biztosít az arra érdemes tudományos munkák hazai és külföldi publikálására. Megyei szervezetünk elnöke, megyénk tudományos életének
legaktívabb képviselője és irányítója dr. Halm Iván tokodi gyógyszertárvezető volt. Hihetetlen szervezőképességével tudományos munkára
buzdítja a fiatal gyógyszerészeket, akikkel nagyon sikeresen működik
együtt munkacsoportjában. Ő volt megyénkben a legtöbb tudományos
munkát végző gyógyszerész. (Kutatómunkájának köszönhetjük ennek
a kiadványnak a nagyrészét is. szerz.)
A szakcsoport tagjai évenként 6-7 szakdolgozatot készítenek.
Minden évben 2 előadással szerepelnek, az un. „Rozsnyai Mátyás"
emlékversenyen.
Ízelítőül egy pár dolgozat írója és címe:
Perenyei Máté: „Ung. Hydrophyl non-ionicum inkompatibilitása
fenolokkal"
Mizser Nagy Hedvig: „Antibioticumot tartalmazó bacillusok."
Révai Gábor: „Hypericum Perforatum, a belőle készült extr. és
hypericin isolálása".
Marx Bálint: „Ulcus duodeninál alkalmazott technológiai fogás".
Országos előadásokon szerpeltek még többek között:
Csordás Éva, Bencze Béla, Benyhe Kálmán, Nemeskéry Edvin
Dr. Halm Ivánnak történeti tárgyú cikke jelent meg az 1972-es
„Diarium" -ban. Valamint, kimagasló eredményeket ért el a gyógynövény kutatás terén. A „Gyógyszerészet'-ben megjelent cikke iránt
- „Növények és növényi anyagok hormonszerű hatásai" - érdeklődtek
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Dániából és kíváncsi volt rá a milánói egyetem egy professzora is. Dr.
Halm Iván képviselte a Magyar Gyógyszerészeti Társaságot. A táraasztal mellett. dolgozó gyógyszerészek becsületére válik az ilyen elmélyült
tudományos munka végzése.

Ennek elismeréseként Dr. Halm Iván tulajdonosa a Richter Gedeon emlékéremnek és a kongresszusi bronzéremnek. A Tudományos
Akad~mián, mint résztvevő, szintén bronzérmet kapott Marx Bálint

„Illóolajok toxicitás és toleranciája" címmel német kutatók figyelmét
is felkeltette.
Az egészségügyi felvilágosító munkához szívesen veszi igénybe a
TIT a gyógyszerészek szabatos és magas színvonalú, ugyanakkor közérthető előadásait. Kis József szakgyógyszerész gyakran tartott ilyen
előadásokat.

Galambos Kálmán gyógyszerész, vizsgával záródó gombaszakértői
tanfolyamot vezetett „Gomhagyújtők Kis KáTé-ja" címmel 1970-ben
könyvet jelentetett meg.

Gyógyszertári központ (Póczy Lajos szak/., Galambos Kálmán ig., Tóth Pál
lstvá'nné, Dr. Szabó Dénesné, Horváthné Smudla Mária assziszt.)
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III. Fejezet
A hét állami patika 1996-ig
Tatabánya-Középső (Óváros)
ABányatárspéntzáráltalfelállítottelsőtatabányaiházigyógyszertár,

melynek neve „Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatai Bányászatának
Bányatárspénztára által fenntartott házigyógyszertár". (BM. 1899.
II. 22. 15544/Vl/DSZ rendelet alapján 1899. június l-én nyitották.
Helye a Fruzsina Mihály u. /Ranzinger út/ utolsó emeletes házának a
földszintjén volt.
Hosszú ideig teljesen zártkörú, pénzkezelés nélküli a gyógyszertár. Vezétője Horváth Zoltán 1912-1947-ig. Jegyzőkönyvekből tudjuk,
hogy Varga Gyula gyógyszerészt budapesti lakost retaksálással (a receptek újra ellenőrzése) bízták meg, valamint Nyíri Bertalan gyógyszerészt 1927-1944 között, aki szintén budapesti volt.
1913-tól a Kórházzal szemben a Tóth Bucsoki út !. szám alatt
működött. Ekkor a telepen már 18.000-en laktak.
1950-ben államosították, háziból közforgalmúvá vált, 2/29-es
számmal jelölve. Ez az épület a sarkon állt. (Ma tömbház van a helyén.)
Zárt udvarában kisebb és nagyobb lakások voltak. Ezekben lakott orvos- gyógyszerész család és pl. egy hűséges technika Csucsek
Lajosné, Mariska néni.
1953-as években költözött ide a Rochlitz család. Mivel ugyan úgy
zárt kerttel rendelkezett, mint a felsőgallai, a ház gyermekei itt nyugodtan játszhattak. Innen ismerem a két Rochlitz gyereket és a két Kovács
fiút. Ugyanis édesanyám egy rövid ideig itt is dolgozott és mi a nyári
szünetet a kertben töltöttük.
A gyógyszertárba lépve, míves galériát láthatunk, amitől_ nagyon
hangulatos volt a helyiség. Beljebb laboratóriumot, ügyeletes szobát,
raktárt, pincét találunk.
1968. október 12-én a városrendezés miatt a régi épületet lebontották és a patika új helyre került. A fő út mellett kialakított ÜZietsoron
kapott egy kétszintes részt, ahol ma is működik. Ez a Ságvári Endre út
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.1 .•
5. szám Az alsó szinten öltözők, raktárak, mellékhelyiségek és ebédlő
~erült elhelyezésre. Fent egy modem, világos, hatalmas kirakatüvegekkel ellátott officinát, ügyeleti szobát, irodát, raktárakat, gyógyszerkészítő helyiséget, laboratóriumot és sterilezőt helyeztek el.
Külön kötszerraktár, ülótárás specizó és magizó, nagyméretű
autokláv, desztilláló, vízhűtéses kúpkészítő és hűtőszekrény segítette
munkájukat. Innen látták el a többi patikát desztillált vízzel, amely
a gyógyszerkészítés alapanyaga. A sterilező precíz villanymérlegekkel
volt felszerelve itt készültek a szemcseppek és a steril oldatok.
A gyógyszertár főnöke 1947-49-ig Nagy Géza, 1950-52 között
Jánossy Anna, majd 1953-tól 1980-ig Kovács Károly volt. Sokáig a
megye legnagyobb gyógyszertárának számított.
1981. január 16-tól 1982. február 12-ig megbízott, majd, mint
felelős vezető a patika élén Schlégl Terézia állt, egészen 1996. április
30-ig. Ezen az égy munkahelyen dolgozott 30 évig.
Mivel bőven volt hely és a megye központjában helyezkedett el,
így itt folytak a továbbképzések az asszisztenseknek.
Jól képzett szakgyógyszerészek, mint Kiss Pál László, Csordás
Éva és a megye akkori főgyógyszerésze Galambos Kálmán (aki később
igazgató lett a Gyógyszertári Központnál) tartották.
Itt elméletben is felfrissítettük tudásunkat az új tudományos
kutatások eredményeivel. Ugyanitt gyakorlati továbbképzés is folyt,
hiszen a többi gyógyszertár még nem rendelkezett az itt található
eszközökkel.
A dolgozók zöme nő. Néha betévedt egy-egy férfi a hölgyek közé,
de hosszabb ideig csak Kovács Károly főnök úr maradt itt.
Meg kell említenem Ember Bertalan nevét, ki nagy kísérletező hírében állt. Egy jól sikerült hámosító kenőcsének leírása meg is maradt
az utódok részére. Bence krém néven ismerik és készítik a tatabányai
patikák a mai napig. Egyedi összeállítása már sok ember gyógyulásához
járult hozzá. Ebben a gyógyszertárban is magas színvonalú szakmai
munka folyt mindig. Dolgozói részt vettek, szakmai versenyeken és
ápolták a múlt emlékeit, ezekből rendezett 1986. márciusában, 1 hetes időtartammal a Bányász Étterem különtermében szakmatörténeti
és egészségügyi felvilágosító jellegű kiállítást, mely igen sikeres volt.
A gyógyszertár feladatkörébe tartozott a napi járóbeteg forgalom
ellátásán túlmenően a megyei Kórház magisztrális gyógyszerigényének
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A 2129-es patika dolgozói (hátsó bejárat, alsó szint)
biztosítása, valamint a környező üzemorvosi rendelők, üzemek, vállala-

tok gyógyszerrendelésének kielégítése.
Továbbá az 1976. Egészségügyi Közlöny 23. Egészségügyi utasítás
S.pont
!., 2„ 3. és 6. számú mellékletébe tartozó tőkés import készítmények forgalmazása és a 2. és 6 sz. melléklet gyógyszereinek megyén
belüli postázása az arra rászorulóknak.
E-Len túlmenően a 6. számú mellékletben felsorolt gyógyszereket igénylő betegekről szakszerű nyilvántartás vezetése, kartonozási
kötelezettséggel. Ugyanakkor a gyógyszertárak privatizációjáig állandó
ügyelet biztosítása a város lakói részére.

A ma már magánosított „Smaragd" néven működő patika híven
ezt a régi jó hagyományt és büszkék arra, hogy az övék a legnagyobb múltú első tatabányai patika.
őrzi

Gyógyszertárvezetők:

Horváth Zoltán
Nagy Géza
Jánossy Anna
Kovács Károly
Schlégl Terézia
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Beosztott gyógyszerészek és államvizsgások:

Környei János, Gernye Béla, Vidovszki Lajos, Sz6ke Lajosné, Varsányi Antal, dr. Kiss Lajos, dr. Kiss Lajosné, Németh László, Németh
József, Horváth Katalin, Ember Benedek, Selmeczki Károly, dr. Práger
Sándorné, Losonczy János, Rochlitz Tibor, Sacchar Károly, Katapán
Valterné, dr. Fazekas János, Csányi Imréné, Szilágyi Imre, Majorossy
Béla, Bakonyi Katalin Veingrin Erzsébet, Vantara Judit, Albisi László,
Lege~a Miklós, Kovács Aranka, Domonkos Miklós, Fehér László, László
Zsuzsanna, Kostyál Katalin, Csordás Éva stb.
Technikák, asszisztensek:

Csernyisov József, Óváry Rudolf, Csucsek Lajosné, Pécskai Pálné,
Keresztes Jolán, Pozsonyi Róbert, Fehérvári Klára, Tremmel Józsefné,
Paxián Teréz, Kázmér Éva, Csordás Éva, Makkai Klára, Havasi Valéria,
Millevoi Erzsébet stb.

Tatabánya-Felső (Felsőgalla)

1912-ben Szénert Aladár gyógyszerész nyerte el az első jogosítványt és „Megváltó" néven megnyitotta patikáját. Ez időpontig a
bányászlakosságot a Tatabánya középsőn található Bányatárspénztári
házigyógyszertár látta el.
Felsőgalla 1911-ben félezer lakosú kis falu volt. A gyógyszertár
felállítását a gyors fejlődés tette indokolttá.
Czermann Mihály házát választották ki a patika épületének. Ez a
falu legrangosabb háza ebben az időben.
A patika, officinából, laboratóriumból és materiális kamrából, sőt
irodából és ügyeletes szobából állt.

Felsőgallai 212 6-os patika (Smudla Ferencné)

(Telkes János tatai faszeszgyáros emeletes háza)

Szénert Aladár 1926-ban halt meg. Nagyot halló volt, de hogy
éjjeli szolgálatát is elláthassa, fénycsengő berendezést szerkesztett.
Élvezhette a lakosság nagyrabecsülését. Halála után özvegye haszonélvezetébe került a gyógyszertár, hogy a bányatelephez közelebb legyen
áthelyeztette a patikát a Szent János utcába, mai Gábor Áron út.
1936-ban Szénert Aladárné fia, aki szintén gyógyszerész vette át
az irányítást.
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Tőle

1943-ban Várady Béla vásárolta meg. Mivel a helyiségek
kevésnek bizonyultak, így ő áthelyezte a Szabadság tér 12 szám alá. Ez
a .ház Telkes János tatai faszeszgyáros emeletes háza volt. Itt a gyógyszertár minden helyisége elfért, még pincével is rendelkezett. A belmagasság lehetővé tette egy impozáns galéria kialakítását is. Gyönyörű
selyemraszter papírból készül, finoman díszített dobozok és zacskók
maradtak fenn, ebből a korból. (Ezeket még én is tapinthattam és láthattam. szerz.)

1950. július 28-án államosították a gyógyszertárat 2/
26 számon és Horváth Katalin
gyógyszerész lett az első felelős vezetője. Feladatát csak pár
hétig láthatta el, mert helyette
Kovács Károly kapta meg ezt a
posztot.
A patika kirakatot, új
bejáratot, felújított bútorzatot,
bővítést és festést kapott, felkészülve ezzel a várható nagy
Kiss Pál, Dr. Kolozsv4ri Sándorné,
fogalomra.
Dr. Andriska Odönné
1952-ben Sacchar Károly
lett a főnök, majd őt Herczeg Józsefné váltotta Í953-ban, mint felelős
vezető.

Smudla Ferencné asszistens, két takarítón6, dr. Sc~losser Istvánné gyógyszerész

1944-es háborús események hatására Várady és felesége nyugatra
menekült. Itt jegyzem meg, hogy a tulajdonukat képező vadászfegyverek, töltények és családi ékszerek az 1956. évi felújítás során véletlenül
kerültek elő. Természetesen a rendőrség ezeket lefoglalta.
A gyógyszertárat Balázs Sándor csákányospusztai intéz,őre bízták,
így mindent meg tudtak őrizni, ami a helyiségekben volt. 0 nem volt
okleveles gyógyszerész, de erre a pályára készült és rendelkezett bizonyos praxissal. Az orvosok segítségével látta el a betegeket.
A budapesti szakszervezet Ember Benedek gyógyszerészt küldte
ki a gyógyszertár kezelésére, mint hatósági gondnokot. E minőségében
egy évig működött.
1945-ben haza jött Várady Béla és visszavette tulajdonát. Ekkor
Ember Benedek a Bányatárspénztárba került.
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Később Lénárt Tibor a gyógyszertár vezetője, aki ténykedése folyamán szétválasztotta a speci és a magi tárát, tehát a készgyógyszerek
és a helyben készítendők kiszolgáltatási helyét.
1956. január 1S-én Rochlitz Tibort nevezték ki a patika főnöké
nek, aki 1962-ig volt ezen a poszton.
1962. október 18-ától - 1983. szeptember l-ig. Janovszky
Istvánné lett a felelős vezető, majd Noszkay Éva szakgyógyszerész.

Dolgozók neve, gyógyszerészek:
Dávidházi Ibolya, Szentgáli Dániel, Szilágyi Imre, Kovács Anna,
Kenessey Ferenc, dr. Andriska Ödönné, Horn Pál, Mátyási István,
Rudasits Sándorné, dr. Kolozsvári Sándorné, Szigethy Gyula, Szabó
Alajosné, dr. Schlosser Istvánné, Szabó Terézia, Görög József,
dr.
Varga Józsefné, Noszkay Éva stb.
Technikák:
Papp Anna, Wilmann Józsefné, Tremmel Józsefné, Kádi Mária,
Földi Ferencné stb.
Asszisztensek:

Smudla Ferencné, Lorbert Mária stb.
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Tatabánya-Bánhida
A bánhidai gyógyszertárat 1927-ben hirdették meg.
1928. augusztus 20-án személyi jogon Sacchar Károlyé lett a patika, aminek a „Turul" nevet adta.
Az épület a f6úton volt (ma is ott áll, Árpád u. 40.) egy egyszerú
falusi vályogház. Eleinte az els6 szoba szolgált officinaként.
1942-ben kib6vítették, hozzácsatolták a konyhát és a hátsó szobát laboratóriummá és anyagraktárrá alakítva.
A II. világháborúban a ház belövést kapott, csaknem a teljes officina is tönkrement. Maga a tulajdonos, Sacchar Károly is megsebesült.
1945. márciusában alkalmi gépkocsin érkezett, sőt maga a tulajdonos is vonaton hátizsákban hozott gyógyszert Budapestről.
1950. júliusában bekövetkezett az államosítás. A felelős vezető
személye nem változott, a száma 2/25-ös lett.'
1952-ben renoválták, felújították, átfestették. Szép, faragott, fehérre festett és a két officinai sarok szekrény tükrös ajtajai emelték ki
az így világossá, barátságossá váló helyiséget.
1954. február 18-ától Janovszky Istvánné lett a gyógyszertár új

ven kivették a részüket. Jó kapcsolatot ápoltak a falubeliekkel, hiszen
szinte mindenkit név szerint ismertek. Reméljük az új Bánhida patika
ugyanezt a célt tűzte maga elé.
Dolgozók neve, gyógyszerészek:

Sacchar Károly
Sz6ke Lajosné
Iván Ferenc
Iván Margit
Mattyasovszki Felícia
Mesterházi Csabáné
Pál Eszter
Molnár Margit
Kovács József
dr. Varga Józsefné

Technika:
Asszisztens:
Szakasszisztens:

Dubiel Lászlóné
Máté Józsefné
Smudla Mária stb.

vezetője.

1955-ben ismét felújítás történt, b6vítették a bútorok számát,
az officina egy nagy cserépkályhát kapott, amit azután mindig télen,
a legnagyobb hidegben tataroztak. Volt itt szén és olajfűtés is a kés6bbiekben.
1960-ban vízvezetéket, és az V. Gyógyszerkönyv előírása szerinti
beégetett szignálású edényzetet, új munkaeszközöket és új laboratóriumot kapott a patika.
Ez a gyógyszertár volt a felsőgallaival együtt, amely állatgyógyszereket is forgalmazott. Jellemz6je munkájuknak, hogy a helyben
készített un. magisztrális (pl. kanalasok, kúpok, pilulák, kenőcsök stb.)
gyógyszerek mennyisége megyei viszonylatban a legmagasabb volt. Erre
nagyon büszkék voltak, hiszen a jó minőségű, frissen elkészített és nem
utolsó sorban olcsóbb szereket tudtak adni az arra rászorulóknak. A
két idős technikus nyugdíjba vonulása után, a gárda megfiatalodott és
lendületes, derús, minden új iránt érdeklődő csapattá vált.
Évente készítettek szakdolgozatokat, mind a gyógyszerészek,
mind az asszisztensek az akkoriban divatos társadalmi munkából is b634

A 2/25-ös bánhidai patika dolgozói (dr. Varga Józsefné, Harasta Sándorné,
Smudla Mária, Dubiel Lászlóné, Máté Józsefné
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Tatabánya-Újváros (Győri út)

Tatabánya-Újváros (Centrum)

A lakosság számának emelkedése, az új városrész kiépítése, megkívánta egy új gyógyszertár megnyitását.
1955. június 15-én 2/32-es számmal megnyílt az első újvárosi patika. Vezetője Herczeg Józsefné. Két évig teljesítette ezt a megbízást.
1957. október 15-től Kiss Pál László lett a patika főnöke, aki
1970-ig vállalta ezt a feladatot. Vezetése alatt egy nagyon jó kollektíva
alakult ki. Az ő nyugodt, biztonságot adó jelenléte magas színvonalú
munkát eredményezett. Tudásával és kedvességével mind dolgozói,
mind a betegek szívébe belopta magát. A gyógyszertár az eredeti helyén maradt, mint magán patika is. Kár lett volna változtatni, hiszen
a nagy ún. kirakodó piactér és vásárcsarnok közelében van. A Győri

Tatabánya, az akkor a legnagyobbnak számító és legmodernebb
gyógyszertárát 1971. május 16-án adták át. Helyileg, az akkora már
igazi városrésszé és tömbházai révén az egyik legsűrűbben lakottá vált
Újvárosban. A régi felsőgallai, majd középsői főutca áttevődik a gyorsan
fejlődő, a város szívét jelentő Újvárosba. Itt épül az üzletsor, amelyen a
Centrum áruház mellett, több apróbb boltocskát un. butikot találunk,
valamint új, kétszinten elhelyezkedő patikát.
A felső szinten hatalmas üvegkirakat biztosítja a tágas tér megfelelő nappali világosságát. Iroda, gyógyszerkészítőtára, laboratórium,
ügyeletes szoba és raktárak találhatók.
Az alagsorban történt a gyógyszerszállítmányok átvétele, valamint a helyben készített gyógyszerek nagymennyiségú előállítása. Ezeket nemcsak sáját célra, hanem a megye. többi gyógyszertára részére is
gyártották. Később itt hoztak létre egy nagyválasztékú raktárral bíró
segédeszköz kiváltó helyet is.
Ezt a nagy létszámú és sokrétegű feladatokat ellátó gyógyszertárat Kiss Pál László vezette a patika nyitásától egészen 1996-ig, nyugdíjaztatásáig. Forgalma lassan a legnagyobb lett a megyében.
Az itt dolgozók kivették a részüket a vállalatnál meghirdetett
szakmai versenyeken és továbbképzéseken. Vezető gyógyszerészük
kiemelkedő szakmai tudását és pedagógiai érzékét kihasználva állandó
tanára volt az asszisztensképző és továbbképző tanfolyamoknak.
Gárdáját nagy empátiával kezelte, hiszen tudjuk 30-40 női dolgozónak mennyi problémája lehet, mind a munkával, mind a családi
élettel kapcsolatosan. Mindig számíthattak főnökük megértésére és
segítségére. Így egy igen különleges baráti légkörű társaság alakulhatott
ki az évek folyamán. Akinek szerencséje volt idekerülni, az többet nem
kívánkozott más munkahelyre. Ki kell emelni, hogy nem csak a beosztott gyógyszerészek mellett, de asszisztenseiért is mindig kiállt, ha a
munka elismeréséről volt szó. Ennek következtében az ide betérők egy
jó hangulatú, kedves segítőkész hölgyekből álló patikát találtak, ahol
kérdéseikre választ, bajaikra pedig gyógyírt kaptak. Ezt a hagyományt

úton, tehát a főút mellett, az üzletsoron és szemben az Inter Sparral.

Tehát mindig jó forgalomra számíthatott. A 60' -as évekre a forgalma a
négyszeresére

nőtt.

Dolgozói:
gyógysz. vezetők, szakgyógyszerészek:
Szilágyi Dezső gyógyszerész 1958-1959
dr. Csőkör Györgyné gyógyszerész 1985-1995-ig
Pohánka Éva gyógyszerész 1973-1985-ig
Pernyei Máté gyógyszerész 1972-1973-ig
Szakgyógyszerészek:
Kiss József
Noszkay Éva
dr. Guba Ferencné
Sebestyén Károlyné
Újbányai Józsefné
Csapási Katalin
Annoh Péter
Jóna Éva

dr. Békevári Zita
Varga Judit
Kálovics Klára
Lengyel Anna
Varga Mária
Tamás Béla
Nemeskéry Edvinné stb.

Technikusok:
Kiss Pál Lászlóné, Fürstal Piroska, Sztannó Gyuláné
Asszisztensek:
Mészáros Jolán, Vojcsek Ágnes
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viszi tovább az új magángyógyszertár,

megőrizve

a nevet is, Centrum

patika.
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Tatabánya-Kertváros
Tatabánya fejlődése igényelte egy gyógyszertár nyitását a településen. Itt a bányászat segítségével többutcányi un. bányászlakás épült,
majd fölfedezték az ide látogatók szép fekvését és jó levegőjét, így
elkezdtek magánerőből is családiházakat építeni. Amikor Tatabánya
lakossága a jó és változatos munkalehetőségek következtében szaporodott, itt is megkezdődött a tömbházas lakótelep építése.
A megyei levéltárban olvashatjuk a VB. beszámolójában 240/
2/1959-es szám alatt, dr. Bódor Sándor városi főorvos felszólalását
„Gyógyszerellátás" címmel, amelyben ez áll:
„A gyógyszerellátás még az influenzajárvány idején is zökkenő
mentes volt. A gyógyszerfogyasztás a múlt évhez képest, havi átlagban 150-180.000,-Ft-al emelkedett Tatabányán. A gyógyszertáraink ·
nyitvatartási idejük minden percében zsúfoltak. Szükséges a Központi
Gyógyszertár helyett a kórház előtt tervezett épülettömbben új gyógyszertárat létesíteni. A VII-es telepi rendelő mellett is gyógyszertárat
kellene építeni, vagy valamilyen épületből átalakítani a lakosság érdekében, mivel 7 orvos ír fel (gyógyszereket szerz.) vényeket és az amúgy
is a közlekedési lehetőségektől eleső bányászok gyógyszerbeszerzését
elősegítené.

A Tröszt komplex (bánya) beruházásában a gyógyszertár építkezését meg kell sürgetni, mivel Kertvárosból a bánhidai gyógyszertárba
járnak be, átmenetileg úgy segítünk a gondon, hogy a körzeti orvost
kézigyógyszertárral láttuk el, aminek a dolgozók nagyon örülnek.
A VB. tegyen előterjesztést arra, hogy Kertvárosban épüljön
gyógyszertár."
(a szerz. megjegyzése, ez történt 1959-ben és „már" 1985-ben
meg is épült a gyógyszertár')
·
Végül 29/1983. IV/7. Számú VB. határozat így hangzik:
„A VB. jóváhagyja a megyei Gyógyszertár Központtal kötött Tatabánya-Kertváros !/A. lakótelepen gyógyszertár építésére vonatkozó
gazdasági megállapodást.
Határidő 1985. június 30. (Gyógyszertári Központ 5 millió Ft
Tanács 1,3 millió Ft-a! járult hozzá az építkezéshez.)
Időközben átmeneti megoldás született, 1968-ban a Szegfű
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utcában egy családi házban gyógyszerszobát alakítottak ki. Itt csak
gyári készítményeket lehetett kiváltani és vásárolni, valamint néhány
fontosabb kanalas orvosságot, teafélét, amelyeket más patika készített
és csomagolt.
A gyógyszerszoba vezetője az ezidáig Ieltárcsoport vezető Bakonyi Katalin lett, asszisztens segítője pedig Lorbert Mária, aki előtte
Felsőgallán dolgozott.
Majd, amikor 1985-ben megépült és megnyílt az új Arany Kígyó
patika, amelynek a gyógyszerszoba egyidejű megszűnésével Bakonyi
Katalin lett a főnöke, aki nyugdíjazásáig itt dolgozott, mindenki örömére.
Ő hívta patikájába a már Kertvárosban a patika közelében lakó

édesanyámat és így gyógyszertári asszisztensként 1952-1993-ig tehát,
így negyvenegy évet dolgozott a betegek szolgálatában. Szívvel-lélekkel
keverte a porokat, teákat; készítette a kenőcsöket, kúpokat, pilulákat.
Valamint élvezte, hogy ismerősei (akik nagy számban akadtak) körében
6 volt a „patikus néni". Sokan kérték és még a mai napig is kérik tanácsát és ő mindig természetes gyógymóddal és egészséges életének példamutatásával ad tanácsot a hosszú élet titkaira. Idén, 2006-ban lesz
86 éves, még mindig tevékeny, ellátja munkáját, főz, bevásárol minden
nap. Abban a kicsi szabadidejében, ami marad, olvas, zenét hallgat és
kézimunkázik.
1985-ben Vágó Andrea szakgyógyszerésznő vette át a patika
irányítását, aki gyógyszerész családban született és édesanyja is vele
dolgozott egészen haláláig, mint beosztott gyógyszerész. A patika magánkézbe került, tulajdonosa Vágó Andrea. Jó, hozzá értő, szakmailag
kiemelkedő teljesítményű gárda látja el a feladatokat, hiszen idén
átvehették a megyében egyedül az egészségügyi miniszter dicséretét
tartalma-Ló kitüntetést. Együtt és egyenként is minden itt dolgozó. Az
elismerés egybe esett a patika fennállásának 20. évfordulójával.
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Tatabánya-Dózsakert
Az első, az állami patikák közül Tatabányán, amelyiknek neve
van. A „Turul" nevet a bánhidai gyógyszertárból hozták át, hiszen az
egész gárda átkerült az újonnan átadott dózsakerti patikába, ugyanis
vezetőjük Harasta Sándorné elnyerte ennek főnöki posztját.
Egy furcsa, sokszög alakú, mutatós emeletes un. garzon ház egész

alsó területe a gyógyszertáré lett. Egyetlen hibája, hogy hem a főúton
került elhelyezésre, így nehezen találták meg a betegek. Szerencsére
buszmegálló volt a közelben. Hosszú hónapokig tartott amíg az emberek megtanulták, hogy itt egy új, nagy modern patika működik.
Végül beindult az itt dolgozó szakemberek munkájának köszönhetően, akik szabadidejükben rengeteg, térítés nélküli (régi megkopott
szóval élve társadalmi) munkát végeztek. Bátran lemerem írni, hogy
megyénkben attól függetlenül, hogy több nagyobb patika működött,
ez a csapat végezte a legtöbb egészségügyi felvilágosító munkát. Nemcsak iskolákban, művelődési házakban, de a .ma már megszűnt fiú és
lányneveldékben is. A felkérők egyben partnerek, az iskolák, a Vörös
Kereszt és a Hazafias Népfront helyi szervezete, a nyugdíjas klubok,
a mozgássérültek klubja, akikkel együtt folyt a rendezvények szerve-

2/29-es gyógyszertárban dolgoztak, majd az új patika megnyitása után
a dózsakerti patika munkatársai lettek.
Az új patika nagy alapterületénél fogva, tartalmazott egy hangulatos officinát, irodát, gyógyszerkészítő helyiséget, laboratóriumot
steril készítmények előállításához külön helyiséget, jól elkülöníthetÓ
raktárat és két öltözőt (az egyik a dohányzóké a másik a nem dohányzóké) a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt.
A gyógyszerkészítő helyiség, kényelmes ülve végezhető munkalehetőséget biztosított forgópolcon elhelyezett anyagaival, modern méróeszközeivel. Saját desztillálót és mosogatóhelyiséget is elkülönítettek
a patikán belül.

zése.

Az egyik dolgozójukat felkérték, hogy legyen az elhagyatott
Dózsakert népfront titkára. Ez idő alatt, saját ötletéből és szervezésében megalakította a Nagycsaládosok klubját, ami talán még ma is
működik.

Galaktika Baráti kört szervezett a csellengő kamasz fiúknak, ezzel
is segítve az olvasás népszerűsítését és a szabadidő hasznos eltöltését.
Ez a klub 10 évig működött országos hírnévvel, neves előadókat vendégül látva.
Na de térjünk vissza a patikához. 1983-ban nyitotta meg közös
terv alapján az akkori megyei Tanács és az akkori megyei Gyógyszertári
Központ. Már ezt megelőzően pár évvel a lakosság számának ugrásszerű

növekedése miatt itt is gyógyszerszobát üzemeltettek. Ez a kertvárosihoz hasonlóan egy családi házban volt, a Dózsa György utcában és
csak gyári termékeket forgalmazott, tehát itt gyógyszerkészítés nem
folyt. A vezetője Kis József gyógyszerész volt és a két segítő Tóth Pál
Istvánné és dr. Szabó Dénesné asszisztensek, akik korábban a középsői
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Körfolyosó ölelte át a nyitott belsőudvart, amelyet örökzöldek
és egy zsűrizett köztéri szobor díszített. Az alkotás Gálócsi Erzsébet
munkája. Mivel a patika, mind az ajtókon lévő bronzból készült felírat,
mind a bejárat fölött feszülő, kitárt szárnyú Turul madár, pedig a f1a
munkája.
A gyógyszertár környékét a dolgozók parkosították, metszették a
bokrokat és takarították.
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Híre ment az országban, ennek a különleges patikának és több kiránduló csoport is meglátogatta. Még Szegedről is volt itt egy társaság,
aki a munkánk iránt is érdeklődött.
Sokszor fogadtunk iskolásokat és felnőtteket is, hogy megismerhessék mi folyik a kulisszák
mögött.
A dolgozók, munkaidő előtt
az egyik németül jól beszélő kolléganőjüktől hetente 2x 1 órában
németül tanultak. Sok közös múzeum, hangverseny és szakmai kon-

ferencia látogatására került sor.
Egyik kolléganőnket
egy
szeptemberi napon szörnyű hírfel
keresték meg. Fia kórházba került
és hirtelen másnap már meg is halt.
Megkért, hogy írjak a segítségről,
Horváthné Smudla Mária, Turul
amit a munkahelyén, patikánkban
Patika belső
kapott, mellyel sikerült feldolgozni
a feldolgozhatatlant, imádott gyermeke elvesztését. Élni kell tovább a
másik gyermekért, az unokáiért és nem felejteni, de elfogadni az elfogadhatatlant és élni tovább az életet.
Mivel én magam is itt dolgoztam, húen tudom elmondani, milyen
élet folyt ebben a patikában. A közvetlen, kedves hangnem nálunk önkéntes volt, nem kellett senkit kényszeríteni rá. Így nemsokára az ide
betérő emberek néha el is felejtették miért jöttek, miután jól elbeszélgettünk, már bajaikat elfelejtve vásárlás nélkül távoztak.
Télen az influenzás időszakban meleg gyógyteával, míg a nyári
hőségben jeges friss vízzel kínáltuk az ide betérőket.
Nem csak egészségügyi felvilágosítást és mindent amit a gyógyszerről tudniuk kell mondtunk el, de saját ügyeik intézésében is segítettük az arra rászorulókat.
Munkaidő után a lakásukon kerestük fel a hozzánk fordulókat és
hallgattuk meg panaszaikat. Segítettünk intézni nyugdíjjal, segélyezéssel, biztosítással kapcsolatos ügyeiket.
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Az elsők voltunk, akik kipróbálásra számítógépet kértünk központunktól és nálunk múködött először élesben (tehát munka közben)
a gép. Véleményt írtunk a programról, kiemelve annak jó oldalát és
kérve a meglévő hiányosságok pótlását ill. a hibák kijavítását.
Amikor áttértünk a számítógépes munkára derült ki egy téli napon, hogy 500 beteg fordult meg aznap gyógyszertárunkban.
Nagyon jó kapcsolatot építettünk ki a város orvosaival. Segítettük
egymás munkáját a beteg minél jobb kiszolgálása terén.
Mi voltunk Tatabányán az utolsó állami tulajdonú patika. Dolgozóink folyamatosan helyezkedtek el az egymás után nyíló magánpatikákban.
Sajnos, amikor a miénkre került sor a tulajdonost nem érdekelte
az addig nagy odaadással végzett munka és nem tartott igényt a még itt
dolgozókra. Ilyen szomorú véget ért ez a szép történet.
Az új tulajdonos nem maradt ebben a csodálatos házban, hanem
egy új épületben nyitotta meg magánpatikáját. Csak a név maradt,
Turulnak nevezte el.
Dolgozók:
Harasta Sándorné gyógyszertárvezető szakgyógyszerész
Csombó Imréné
szakgyógyszerész
Szakasszisztensek:

Horváthné Smudla Mária
Seffer Jánosné
Asszisztensek:

Székely Istvánné
Tóth Pál Istvánné
Takarítónők:

Csiszár Gézáné

Kovács Rudolfné
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IV. Fejezet
Gyógyszertárvezetők

Tatabányán

(1899-1996-ig)
Bakonyi Katalin
Diplomáját 1957-ben Budapesten vette át.
Államvizsgás és beosztott gyógyszerész a 2/29-es tatabányai
gyógyszertárban volt.
Később az un. leltározó csoport vezetője lett és két asszisztenssel
járta a i:negye patikáit és leltározt.a őket évente egyszer.
Mindig nagyon vidám, sokat nevető, az életet szerető ember volt.
Ahol megjelent a hangulat biztosan jóra váltott.
Miután belefáradt az állandó utazgatásba, a Kertvárosban megnyílt Szegfű utcai gyógyszerszoba vezetője lett.
1985-ben „igazi" patika vezetésével bízták meg, az újonnan épült
kertvárosi lakótelepen. Ezt nyugdíjazásáig vezette, mindenki megelégedésére.
Jól ismertem, dolgoztunk is együtt. Szerettem, biztos szakmai
tudása és kicsattanó életkedvéért. Sajnos már ő sincs közöttünk.
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dr. Csőkör Györgyné
Termann Erika, 1955-ben született a Nógrád megyei Mohorán.
Középiskoláit Vácott végezte, kiváló eredménnyel.
1979-ben gyógyszerészi diplomát szerzett a budapesti SOTE
Gyógyszerésztudományi Karán.
Mint diplomás a Tata-tóvárosi gyógyszertárban dolgozott beosztottként.
,
1981-1995-ig az almásneszmélyi majd a Tatabánya-Ujváros Győ
ri úti gyógyszertár vezetését bízták rá.

1984-ben Gyógyszerellátás és Gyógyszerügyi szervezésből szakvi?.sgázott.

1990-ben a Komárom megyei Gyógyszertári Központ igazgatójától Kiváló dolgozó oklevelet kapott.
.
.
1995. május 2-ától a megyei Tiszti főgyógyszerészi munkakört
látja el /immár 1O éve/ az ÁNTSZ Komárom-Esztergom megyei intézetében.

1999-ben sikeres közigazgatási vizsgát tett. Angol nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
2000-ben Egészségügyi miniszteri dicséretben részesült. Nyolc
évig volt a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megyei szervezetének elnöke. Mandátuma lejártával 2004-ben MGYT Országos Küldöttközgyűlése a Felügyelői Bizottság tagjai közé választotta.
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Ember Benedek
Az 1945. július 26-i kimutatásból (megyei) tudjuk, hogy Felsőgalla
községben lakott, apja Ember Ignác, anyja Csiszár Kornélia volt.
Gyógyszerészi oklevelét Budapesten kapta 1921-ben.
1944-ben a budapesti szakszervezet a felsőgallai Váradi Béla féle
gyógyszertár élére nevezte ki, mint hatósági gondnokot.
(Ő váltotta fel posztján Balázs Sándort) Ezt a megbízatást egy
évig töltötte be.
1945-ben visszajött a tulajdonos és ő a bányatárspénztárba került, mint beosztott okleveles gyógyszerész.
Itt dolgozott, miután az közforgalmú 2/29-es gyógyszertár lett,
úgy tudom haláláig.
Nagyon érdekelte a patikai munka, gyógyszer technológiai ága.
Sokat kísérletezett.
Egy, a nevével fémjelzett ún. „Bence" krém receptje a mai napig
is fennmaradt. Ez egy nagyon kiváló, zsíros alapú 1 bőrregeneráló kenőcs.

Napjainkban is meg lehet vásárolni a tatabányai patikákban.
Őt még ismertem (kisiskolás koromban) egy csendes hangú, törékeny, nagyon kedves gyógyszerész bácsi volt.
Emlékét szeretettel ápoljuk.
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Harasta Sándorné

Janovszky Istvánné

Molnár Margit 1936-ban, Ekecsen született. Középiskoláit Szombathelyen végezte.
Felvételt nyert a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1960-ban diplomázott.
Államvizsgásként a 2/25-ös patikában Bánhidán dolgozott 1959
és 1960 között.
Ezután három évig helyettesítő gyógyszerészként járta a megye patikáit. Több gyógyszerész önéletírásában is olvashattuk, hogy
pendlizett. Ez nagyon hasznos dolog, hiszen (főleg az egyszemélyes
patikákban) önálló munkával és a vezetői teendők ellátásának gyakorlásával járt. Így amikor gyógyszertár vezetői állást kaptak, már nem

Pál Eszter, született 1923. január S-én Kisújszálláson. Itt járt református gimnáziumba és 1948-ban érettségizett.
Tovább tanult a budapesti SOTE Gyógyszerész Karán és 1952ben sikeresen diplomázott.
Komáromban, mint beosztott gyógyszerészt alkalmazták. Vezető
először Környén lett 1953. december 28-án. Itt tevékenykedett 1954.
február 18-ig.
Tatabányára a bánhidai gyógyszertárba, 1954-ben került és ezt
vezette 1962-ig. Itt találkoztunk először Eszter nénivel, én mint kisiskolás, ő mint gyönyörú, fiatal hölgy
1962. október 18-án áthelyezték Felsőgallára főnöknek, ahol
nyugdíjazásáig 1983. szeptemberéig dolgozott.
Az ő kollektívája, olyan iga~i női társaság volt, annak minden bajával és szépségével.
Édesanyám is Rochlitz Tibor távozása után, hosszú ideig dolgozott
Eszter néni kezei alatt. Köszönöm neki a mamámra való odafigyelését,
segítségét. Sajnos ezekben az években volt nálunk a családi életünk
válsága. Ha nincs ilyen főnök és ilyen kollektíva, amilyent ő alakított ki,
sokkal nehezebben vészeltük volna át ezeket az éveket.

volt ismeretlen számukra az a rengeteg kihívás, felelősség, ami ezzel a

tiszttel járt.
1963-ban átvette a bánhidai patika vezetői posztját Janovszky
Istvánnétól.
1980-ban Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből szakvizsgázott.

Majd húsz év múlva megpályázta egy újonnan épült, nagyobb
forgalomra tervezett patika vezetését. Ezt 1983-ban elnyerve, kollektívájával és újdolgozókkal is bővült létszámmal megkezdte munkáját
a dózsakerti Turul gyógyszertárban, amelynek mára már csak a neve
maradt ugyanaz.

Innen vonult nyugdíjba 1997-ben.
Ő volt a főnököm, szinte folyamatosan 34 évig. Nagyon becsültem szakmai tájékozottságáért, fiatalos, mindig aktív, minden területre
kiterjedő érdeklődéséért. Köszönöm segítségét abban, hogy nem
akármilyen képviselője lettem szakmámnak, hiszen, szinte folyamatos
tanulásomat mindig támogatta.

A lanovszky Istvánné vezette 2126-os patika dolgozói
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1

Horváth Zoltán

Jóna Éva

Tatabányán, Bánhida községben született, 1883. július 13-án.
Anyja neve Barcsiczky Ida.
Az elemi iskola elvégzése után Tatán 4 év gimnáziumot és Pápán
a felső 4 év gimnáziumot végezte és ott is érettségizett.
Gyakornoki éveit 1901. október 16 - 1903. szeptember l-ig
Szolnokon, Tiszakürtőn, valamint Komáromban töltötte. Vizsgát Budapesten 1904. február 27-én tett.
A gyakornoki vizsga után, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre iratkozott be, ahol gyógyszerészi oklevelet szerzett. A tanulmányait 1904. december 12 - 1907. júniuslü. között végezte.
Mint okleveles gyógyszerész dolgozott Zsolnán 1907. november
15-1910, május 15-ig. Privigyén 1910. május 16-1911.július l-ig,
majd később került Tatabányára, ahol 1912. május 1 - 1947. augusztus
1-ig volt alkalmazásban.
35 évi szolgálat után 1947. augusztus l-jével nyugdíjazták, ekkor
Tatára költözött a Baji u. 18. szám alá.
1948. június 1 - 1950. július 27-ig Rochlitz Tibor tatai gyógy-

Született 1943. április 08-án, Budapesten. Általános iskolába
Piszkén járt, majd a gimnáziumot Nyergesújfalun, az lrinyi János Álta-

szertárában1 mint kisegítő működött, majd az államosítás után, ebben

a patikában volt hatósági vezető 1950. július 28 - 1951. áprilisig.
1951. szeptember 1 - 1952. március 31-ig a Tata Kossuth-téren
lévő patikában kisegítő gyógyszerész.
1952. április 1 - 1952. július 31-ig pedig ugyanitt, mint állandó
alkalmazott működött.
1952. július J-vel újra a Haranglábnál lévő gyógyszertár dolgozója
lett.
Adatai megtalálhatóak a Gyógyszerészek Zsebnaptára 1938-as
kiadványában.
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lános Gimnáziumban végezte.

A Komárom megyei Gyógyszertári Központban dolgozott két
évet, ebből egy évig volt asszisztens jelölt.
Majd felvételt nyert a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi
Karára. Diplomáját 1969-ben kapta kézhez.
Államvizsgásként a tatabányai 2/32-es Győri úti patikában volt
alkalmazásban.
1982-ben szakvizsgázott Gyógyszergazdálkodásból. Kiss Pál
László főnöksége alatt, hosszú évekig dolgozott, mint beosztott gyógyszerész. Tőle mindig számíthatott szakma.i és emberi segítségre is, ha
problémába ütközött. A gyógyszertárban, úgy emlékszik mindig jó,
családias légkör volt, így érthető, hogy ő is, ugyanúgy, mint a többi
dolgozó érvényesítette legjobb tulajdonságait. Ezek az optimizmus,
segítőkészség és az empátia.

Munkája során több kitüntetésben is részesült.
2001-ben kilépett ebből a patikából, amely akkor már privatizált
volt, és amelyet ő vezetett.

Jóna Éva szakgyógyszerésznő ezek után egy új Bt.-t alakított.
Két nagy gyermek egy fiú és lány édesanyja.
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Kis József
Budapesten, 1943. augusztus 15-én született. Iskoláit is Budapesten végezte a Tori Pál Általános és a Könyves Kálmán gimnázium
reáltagozatán.
Majd sikeresen felvételizett a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1967-ben diplomázott.
Mint gyógyszerész jelölt 1966. júliusában a Baranya megyei Tanács Gyógyszertári Központhoz tartozó Komlón volt alkalmazásban.
Tatabányára 1967. május 15-én került a Győri úti patikába, mint

lakótelepi „Mérleg" patikába. Itt volt 1992-93-as években.
A hűségjutalmon kívül, megyei főorvosi dicséretben részesült
1984-ben.
Sajnos évekig tartó betegeskedés, szenvedés után 1999. május 19én fiatalon hagyott el minket.
Fiának ikrei születtek, de sajnos a mama, betegsége miatt, éppen

hogy csak megtudta nézni őket, majd egy halálos kór rövid idő alatt 6t
is elragadta.
Jóska, ha élne, nagyon büszke lehetne fiára és unokáira.

beosztott gyógyszerész. Igen vidám1 a zenét, a humort, a sportot és az

életet kedvelő fiatalember volt.
Kamaszkorától kezdve sportolt. Labdarúgóként az Újpesti Dózsánál tevékenykedett. Szerette a természetet, később, amikor már
családos volt, mindig együtt túráztak, asztaliteniszeztek, úsztak.
Egy fiú gyermekük született, akit szerető apai szigorral, arra nevelt, hogy a család az első, a sportot szeretni kell és nagyon fontos az
olvasás, tanulás, hogy egészséges és művelt ember váljon belőle, úgy
gondolom ez sikerült.
Hivatalosan, mint leltáros találkoztam Jóskával. Bemutatkozásunk viccesre sikeredett. Nyújtottam a kezem és ő rögtön huncut
mosollyal mondta, hogy Kis József Budapest VIII. kerületi fiú vagyok.
Nem számított rá, hogy én valóban a VIII. kerületben születtem.
Tehát, azt feleltem, hogy én meg VIII. kerületi leány vagyok,
aki legalább annyira vagány, mint ő. Nagy derültség fogadta a jelentet.
Gondolom azt, hogy barátok lettünk ez a beszélgetés határozta meg.
Ez nem egy állandóan összejáró barátság volt, de bármilyen kéréssel fordulhattam hozzá, a segítséget mindig megkaptam. 1980-ban
szakvizsgázott Gyógyszerellátási és Gyógyszerügyi szervezésből.
Kis József az újvárosi patikából a frissen megnyílt, csak gyári készítményeket forgalmazó gyógyszerszoba főnöke lett.
A TIT elismert tagjaként, 1973-tól folyamatos egészségügyi felvilágosító munkát végzett, különösen tekintettel a fiatalok problémáira.
Miután a Dózsakertben egy új gyógyszertár épült és ide a bánhidai
kollektíva jött át a pályázó főnök vezetésével, 6 Bánhidára került. Majd
amikor beindult a magánosítás, vezetőnek kérték az újonnan épült Gál
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Kiss Pál László
Letenyén született 1929-ben. Középiskoláit Budapesten a Toldi

Kovács József
Született 1940-ben Sárisápon. Itt jár általános iskolába. A gimná-

Ferenc gimnáziumban végezte.

ziumi érettségit Esztergomban szerezte meg.

1952-ben diplomázott a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karán kiváló eredménnyel.
A munkát Somogy megyében kezdte. Itt helyettesítő gyógyszerész volt évekig.
1957. október l-től a Tatabánya Győri úti patika vezetője majd
1970-től az újonnan épült Centrum patika főnöke. Ez a gyógyszertár,

Felvételt nyert a szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1963-ban diplomázott.
Államvizsgás az esztergomi 2/10-es Jerkovits Gyula vezette patikában volt. Majd teljesítette katonai kötelezettségeit. Miután leszerelt
a honvédségtől az esztergomi 2/9-es gyógyszertár lett az anyapatikája,
mint pendlizőnek 1964. júniusától. Így került Tatabányára is, ahol leghosszabb helyettesítései a 2/25-ös bánhidai patikában voltak.
Igaz, hogy csak, mint helyettesítő gyógyszertárvezető dolgozott
Tatabányán, de munkájával maradandó nyomott hagyott a helybéliekben. Mindig vidám, a szakmát nagyon komolyan vevő, odaadó főnököt
ismertünk meg személyében.
.
1970. március l-én megbízták, az Oroszlány városkapui gyógy-

mint már írtam róla, egy nagy alapterületű, modern kétszintes épület.

Vezetése alatt, a patika fekvése miatt is (hiszen a város szívében van)
hamarosan a megye egyik legnagyobb patikájává nőtte ki magát.
Kiss Pál László vezetésével, a gyógyszertár alsó szintjén galenusi
labor működött, ahol nagybani kúp és tabletta készítés folyt. Innen
látták el a megye többi gyógyszertárát és kórházát számos készítménynyel.
A gyógyszerész úr folyamatosan részt vett az asszisztensek képzé-

sében, illetve továbbképzésében. Mindig lehetett rá számítani. A sok
hölgy dolgozó között nyugalmával, kedvességével és intelligenciájával
rendet és jó hangulatot tudott teremteni. Megyénk szakmailag is kiemelkedő egyénisége volt.
1996-ban nyugdíjazták, ezután az általa alapított magángyógyszertárában dolgozott a régi kolléganőivel.
Itt végezte áldásos tevékenységét 1997-ben bekövetkezett haláláig. Foglalkozását nem szakmának, szolgálatnak tekintette. Szeretettel
gondolunk rá emlékeinkben.

S4

szertárának a vezetésével.

Majd 1972-ben a környei patika élére került. Ez idő alatt 1980ban szakvizsgázott Gyógyszerhatástan és toxikológiából.
Ezután, mint méregellenőr (pl. növényvédőszerek) is tevékenykedett. Itt dolgozott egészen 1980. június l-ig, amikor az új oroszlányi
patika vezetőjévé nevezték ki. Egészen 1996. június 17-ig vezette ezt
a gyógyszertárat, ezután a Megyei Egészségbiztosító Pénztár ellenőrző
főgyógyszerésze lett. 2000. január 17-étől, mint nyugdíjas látja el, ezt
a feladatot a mai napig. Felesége Hegedűs Mária szintén szakgyógyszerész, sokáig a tatabányai 2/29-es patika beosztott gyógyszerésze volt.
Két lánygyermekük van, közülük Bernadett a nagyobbik leányuk szintén szakgyógyszerész és a „Smaragd" (volt 2/29) patika dolgozója.
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Kovács Károly
Bukarestben született 1911. december 9-én. Kolozsvárra, majd
1945-ben Magyarországra, Makóra került.
Gyógyszerészi oklevelét Szegeden honosította. 1948-ban már a
bányapénztárban dolgozott.
1950.08.01 - 1952-ig a felsőgallai patika főnöke. Itt találkozott
vele édesanyám is, aki ekkor takarítónői állást töltött be. Igen igyekvő
volt, olyan rendet vágott a helyiségben (ahol pl. több száz kis fiók volt),
hogy főnöke vándorzászlóval jutalmazta.
_
Felsőgalla után az államosított és közforgalmúvá vált régi MAK
Rt. patikájának lett a vezetője. Keze alatt nagyon sok gyógyszerészpalánta nőtt fel. Hosszú ideig a megye legnagyobb gyógyszertárának
számított a 2/29-es számot kapó patika.
Károly bácsi, nagyon jóvágású, egyenes tartású, komoly, határozott, tekintélyt parancsoló nézésű férfi volt.
Szükség is volt szigorára, hiszen 30 fő körüli létszámmal, zömében női kollektívával működött a patika. Természetesen a fiatalok
néha elfelejtették, hogy a gyógyszertárban a csendes, komoly munka
a követelmény.
Emlékszem egyszer egy nagyon meleg nyári napon ebéd után
görögdinnyét falatoztunk. Károly bácsi minden nap haza járt ebédelni.
Sajnos a mi ebédidőnk egy kicsit hosszabbra nyúlt, mivel a dinnye igen
finom, a hangulat pedig emelkedett volt.

- Hölgyeim, azt hittem itt úrinők dolgoznak! Rögtön csend lett
és szaporán neki láttunk a maradék eltakarításának. Csak ennyit kellett
mondania, hogy helyre álljon a rend újra.
Ez a patika volt a helyettesítők „anyapatikája". Ha nem kellett
vidékre menniük, akkor itt dolgoztak várva a következő feladatot. A
továbbképzések is itt történtek. A főnökurat 1952-től, tehát 7 éves
koromtól ismertem. Először együtt játszottam fiaival Nimróddal és
Botonddal, majd pár hónapig dolgoztam is a keze alatt. Nagyon kedves,
segítőkész volt mindig. A patika volt az élete. Ha nem is volt beosztva
hétvégén vagy ünnepnapon 1 azért minden nap besétált 1 körülnézett/

hogy megy a munka.
Kovács Károly 1980-ig volt főnöke ennek a nagy patikának, mert
69 évesen megkezdte nyugdíjas éveit. Úgy gondolom nagyon üresek
lettek napjai a patika nélkül.
.
Sajnos már nincs közöttünk, sokan nagyon szerettük.

~~

Ó csendben megérkezett és benézett, hogy mi ez a zaj az ebédlőben. Amikor meglátta, hogy a dinnyehéjak szanaszét hevernek az
ebédlőasztalon, mi meg összebújva kuncogunk - így szólt:
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Kovácsné Hermann Emília

Kálovics Klára

Született 1943. május elsején, Vértesszőlősön. Gimnáziumban a
tatai Eötvös Józsefben érettségizett.
Diplomáját a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karán
szerezte meg 1966-ban.
Államvizsgásként a tóvárosi patikában dolgozott. Itt, mint beosztott gyógyszerész 12 évig volt alkalmazásban, ebből 3 évig gyógyszertárvezető helyettesként.
1978-ban a Gyógyszertári Központba került a Gyógyszergazdálkodási osztályra, mint szakelőadó, majd nyugdíjazásáig az osztály
vezetője volt.
1980-ban Gyógyszerellátás, majd 1981-ben Gyógyszerhatástan

Született Tatán, 1948. augusztus 22-én, ugyan itt végezte az
Általános Iskoláit.
Gimnáziumban a tatai Eötvös József gimnáziumban érettségi-

szakon vizsgázott.

1995-ben nyugdíjazták. Másfél évig a tóvárosi gyógyszertár,
szomódi fiókpatikáját vezette.
Időközben felépült Tatabánya - Kertvárosban egy magánpatika,
melynek Kertvárosi Új patika lett a neve. Ennek tulajdonosai dr. Németh Ilona Lucával, fele-fele arányban.
Ez a gyógyszertár 1998. július 15-én nyílt meg. Azóta, a mai napig
is itt dolgozik. Fia, Gábor harmadéves gyógyszerészhallgató, tehát a
szakma folytatódik a családban.
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zett.

Budapesten a SOTE Gyógyszerésztudományi Karán diplomázott
1975-ben. Államvizsgásként és már végzett gyógyszerészként is 1977ig a fővárosban maradt.
1978-ban Tatára költözött és felváltva a Kossuth-téri, illetve a
Haranglábnál található patikában volt beosztott gyógyszerész.
1983-ban szakvizsgázott, GyógyszertechnológiábóL Ugyan ebben
az évben Dunaalmásra kerül, majd a Tatabánya, Győri úti patika vezetője lett.
Az 1989-ben újonnan épített sárberki gyógyszertár főnöke.
Később a vértesszőlősi gyógyszertárba került, amelyet Kálovics és
Társa Bt. formában üzemeltetnek. Vezetője Kálovics Klára szakgyógyszerész.

Két gyermek édesanyja, egy fia és egy lánya van.
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Papné Csordás Éva

Perenyei Máté

Budapesten született, de már általános iskolai tanulmányait Csopakon végezte.
A nagykanizsai Landler Jenő gimnáziumban érettségizett. Ezután
a család Tatabányára költözött.
·Itt gyógyszertári asszisztensként dolgozott a 2/29-es gyógyszertárban Tatabánya középsőn.
Gyógyszerész diplomáját 1970-ben kapta a budapesti SOTE
Gyógyszerésztudományi Karán.
Mint államvizsgás és, mint beosztott gyógyszerész is a Tatabánya
középsői patikában volt alkalmazásban.
1980-ban Gyógyszertechnológiából szakvizsgázott. Még fiatal

Baján született 1937. június 19-én. Ötéves korában Budapestre
költöztek. Az általános iskolát a XX. kerületi Kálmán utcaiban, a szakközépiskolát a budapesti Kossuth Gimnáziumban végezte.
Gyógyszerészi diplomát a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karán 1960-ban kapta.
Martonvásáron, Székesfehérváron, majd 1961 ősztől Budapesten
dolgozott, 1963-tól, mint gyógyszertárvezető.
1969-ben költözött Tatabányára. A Győri úti patika vezetői
posztját kapta.
1972. február 22-én Rochlitz Tibor betegsége miatt, őt helyettesítette másodállásban a kórház Intézeti gyógyszertárában.
1973. júniusától véglegesen ezt az állást töltötte be főállásban ..
1988-89-ben egy évig a Gyógyszertári Központ Galenusi laboratóriumában végezte munkáját, de 1989 nyarán visszatért a kórházba,

gyógyszerészként Egészségügyi miniszteri kitüntetésben részesült.

1983-ban szülési szabadságra ment kislányával. A GYES után, a
sok ügyelet miatt (hiszen akkor még csak a 2/29-es gyógyszertár tartott ügyeletet a városban) a megyei ÁNTSZ-hez ment dolgozni, ahol a
munkaegészségügyi labort vezette.
Az Egészségügyi Közlönyben megjelent hirdetés révén a Veszprém megyei Gyógyszertári Központ egyik balatoni gyógyszertárát pályázta meg. Így balatonfűzfői munkahellyel, Balatonkenesén szolgálati
lakáshoz jutott. Újra, szeretett vidékén a Balaton mellett lehetett.
Közben elindult a patikák privatizációja, ezért a szolgálati lakást
előbb-utóbb el kellett volna hagyni, így visszaköltözött Tatabányára.
Egy Kft. formában működtetett gyógyszertár (Aries Patika)
személyjogos vezetője volt 1999-ig. Majd fél évig Budapesten a Salus
gyógyszertárban dolgozott, ahonnan a tatabányai Szent Borbála Kórház
akkori főigazgatója hívta újra Tatabányára. A nyugdíjba vonuló fő
gyógyszerész helyét foglalta el a Szent Borbála Kórház Intézeti Gyógyszertárában. 2001. június l-től látja el ezt a tisztséget, ahol munkáját
2003-ban Főigazgatói dicséretben részesítették. Jelenleg is a kórház

mint az Infúziós Labor vezetője.

A labor ekkor került átadásra, igen nehezen készült el a rengeteg
tervezési probléma miatt. 1990-től ismét a kórház főgyógyszerésze
ként dolgozott.
2001. július l-én nyugdíjba vonult.
Szakvizsgát Gyógyszerismertetésből és gyógyszertechnológiából
tett.
1970-73-ig a Gyógyszerészeti Társaság titkára volt.
1994-98-ig a megyei Gyógyszerészi Kamara alelnöke. Hobbija a
bélyeggyűjtés, a komolyzene hallgatás és az olvasás. Két fiú gyermeke
van, az egyik mérnök, a másik orvos. Felesége szintén patikában dolgozott, mint gyógyszertári szakasszisztens.

főgyógyszerésze.
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Pohánka Éva

Rochlitz Tibor

Bokodon született, 1938. december S-én. Középiskoláit Győrben
végezte a Kazinczy Ferenc leánygimnáziumban.
Diplomáját 1962-ben a szegedi Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karán szerezte meg.
Gyakorlaton a tatbányai 2/29-es Kovács Károly vezette patikában volt és itt dolgozott, mint beosztott gyógyszerész 1968-ig. Ebben
a gyógyszertárban sokan dolgoztak, vegyesen nők és néha egy-két férfi.
Vidám, fiatal társaság alakult ki. Úgy emlékszem együtt jártak szórakozni, sportolni. Többen síeltek, volt aki ejtőernyőzött.
1968 után a Győri úti patikába került beosztott gyógyszerésznek,
ahol főnöke Kiss Pál László volt.
1973-tól ő lett a főnök, mivel az előző megkapta az újonnan épült
másik újvárosi patika vezetői posztját. Nagyon jó társaság kovácsolódott itt össze. Sok elismerést kaptak különböző felettes szervektől,
egészen az Egészségügyi Miniszteri dicséretíg.
Majd amikor az új Arany Kigyó patika megnyílt 1985-ben Kertvárosban, itt lett beosztott gyógyszerész Bakonyi Katalin főnöksége
alatt.
1987-től helyettesítő gyógyszerész, így került a bábolnai patika
élére, ahol a vezetónó szülési szabadságra ment.
Ekkor egyszerre vitt két patikát, váltott nyitvatartással, mivel a
nagyigmándi gyógyszertár vezetői posztja is megüresedett.
Ez nagyon kemény volt, de Éva jó szakmai felkészültséggel, talpraesett, optimista természettel sikeresen oldotta meg ezt a feladatot
is.
Mivel már eddigi munkahelyein kiderült, hogy milyen jó szervező, így logikus volt 1 hogy a szakgyógyszerészi vizsgához a szervezői,
később pedig az oktatói vizsgát is sikeresen letette.
1990-ben a vértesszőlősi patika vezetője. 1994-től nyugdíjas, de a
munkát nem hagyta abba, szinte folyamatos helyettesítéseket vállal.
1998-ban ismét két évet töltött Bokodon. Jelenleg is, mint helyettesítővel találkoztam vele a Kertvárosi Új patikában. Itt mesélte el
rövid szakmai önéletrajzát.

Esztergomban
született
1906. október 13-án. Rochlitz
István, a dédpapa Lőcsén, édesapja Rochlitz Artúr és édesanyja,
aki szintén gyógyszerész Esztergomban működött.
A négy elemit és a nyolc
gimnáziumot Esztergomban végezte. Érettségi bizonyítványa jó
rendű volt.
Édesapja az első 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

:BizoriiítVáilj.

érettségi vizsgája után. Ekkor
beállt a patikába, gyakornoknak.
Sikeresen felvételizett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol gyógyszerészetet
tanult. Egyetemi tanulmányait jó
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.
Még egy pár évig Esztergomban dolgozott a családi patikában.
Abban az időben bátyja Rochlitz
Elemér1 aki szintén gyógyszerész,
volt a gondnok, illetve a gyógyszertár vezetője.

Rochlitz Tibor, Tata
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A Népjóléti miniszter 1950. július 28-án kelt rendeletével a
„Megváltó nevű tatai patikát állami kezelésbe utalom" - szöveggel dr.
Vikol János államtitkár aláírásával kapott utasítás alapján a helyiségeket
lezárták. Ezáltal elkobozva nem csak a patikát, a felszerelést, de az ott
lévő személyes tárgyakat is pl. a nagyapa Rochlitz Artúr festményét is.
Tatabányára helyezték a 2/29-es Gyógyszertárba, ahol Jánossy
Anna volt a főnöke. Később, 1953-tól pedig Kovács Károly.
A család 1953-ban költözött át Tatabányára és a gyógyszertár
udvarán lévő lakásban kaptak elhelyezést.

1935 februárjában került Tatára a tóvárosi Megváltó patikába.
A tulajdonos ebben az időben dr. Tájts 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 lépésre, mert
az esztergomi patikában az örökségből ráeső V< rész tulajdonát eladta
bátyjának.
1939-ben megnősült. Felesége Kováts Lívia a szeghalmi táblabíró
lánya volt.
1941-ben megszületett fia György, aki építészmérnök és napjaink
festőművésze.

1944. február 2-án hívták be frontszolgálatra. Mint őrmester
vonult be az 5. Tartalékos Honvéd ezred Egészségügyi oszlopához,
beosztott gyógyszerésznek.
1945 áprilisában fogságba esett, innen 1946. február 16-án tért
haza. Itthon a gyógyszertárat kifosztva találta, tehát újra fel kellett szerelni 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 kislánya, Borbála. Ő is mérnöki végzettségú, ma az USA-ban él.
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1956. január 15-étől a felsőgallai gyógyszertár vezetőjévé nevezik
ki. Ez év április 15-étől megkezdődött a helyiségek átalakítása, felújítása. 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,
csak négyen voltak a többiek ugyanis Budapesten és Oroszlányban
laktak. Szünetelt a vasúti közlekedés, így gyalog jártak Tatabánya középsőről Felsőgallára, hogy ki tudják nyitni a patikát.
1962. október 15-től a tatabányai megyei Kórház főgyógyszeré
sze lett. Az infúzió készítéséhez szükséges vizsgát sikeresen letette. A
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kórház vezetősége megbízta egy infuziós labor felállításának megszervezésével, 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 infuziós
oldatok folyamatos gyártását. Most már az Infúziós labor és az Intézeti
gyógyszertár vezetése is az ő nevéhez fűződik. Itt végezte munkáját
nyugdíjazásáig kollektívájával, ahol a még aktív, régi munkatársak nagy
szeretettel emlékeznek rá.
Sajnos már sem ő, sem bátyja nincs köztünk, 1985. februárban
meghalt. A szakmát nem viszik tovább az örökösök, így egy gyógyszerész dinasztia története is lezárult.

Sacchar Károly
A meghirdetett bánhidai patikát 1928-ban nyerte el, pályázat
útján és megnyitotta Turul néven. Ekkor a gyógyszertár a főúton, egy
vályoganyagú parasztházban volt, Árpád u. 40. szám alatt.
Szépen felújította és 1928. augusztus 20-án beindította a munkát.
A II. világháborúban a gyógyszertárat találat érte és sajnos ő is
megsebesült.
1945. márciusában újra nyitotta a rendbehozott, tatarozott, felújított, berendezett patikát. A gyógyszerellátás még igen csak akadozott, ezért alkalmi gépkocsin vagy ő maga vasúton, hátizsákban hozott
gyógyszert Budapestről.
1950-ben az államosítás után is ő maradt a patika főnöke.
1952-53-ig pedig a felsőgallai gyógyszertár élére nevezték ki
vezetőnek. Mivel édesanyám is itt dolgozott így én is találkozhattam
Károly bácsival. Szép emlékeket őrzök róla is.

Rochlitz Elemér, Rochlitz Tibor, Rochlitz Klára
Kis Pál, Dr Andriska Ödönné, Sacchar Károly, Wilman Józsefné
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Schlégl Terézia

Szénert Aladár

1942. február 21-én Tatabányán született. Középiskoláit az Árpád Gimnáziumban végezte. Utána két évig a MNB alkalmazásában
állt.
Jelentkezett a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karára,
ahol 1966-ban diplomát kapott.

Miskolcon született 1868-ban. Iskoláit Rozsnyón és Budapesten
végezte.
Dolgozott beosztottként Balatonfüreden, Lovászpatorán, Lövőn,
Rahónban, Bonchidán és mint gyógyszertárvezető Budapesten.
1911-ben Felsőgallán patikát alapított Megváltó néven. Ezt haláláig vezette. Felesége Ruzicska Etel, gyermekei Etelka és Aladár, aki
szintén gyógyszerész lett.
Ifj. Szénert Aladár Lövőn született 1894-ben. Tanulmányait Budapesten és Szegeden végezte. Diplomáját 1925-ben kapta meg. Apja
halála után, mint örökös, 6 vezette a család patikáját.
Neje Jamnitzky Ilona, gyermeke Aladár és Gusztáv, aki mérnök
lett .és úgy tudni Argentínában él.

Mint államvízsgás és1 mint végzett gyógyszerész is a tatabányai

2/29 gyógyszertárban kapott munkát.
1967. februártól, mint beosztott gyógyszerész, 1971-től, mint
gyógyszertárvezető helyettes, 1982. február 12-től, mint a gyógyszertár
vezetője végezte feladatait.
1980-ban szakvizsgázott Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből.

1981. január 16-tól 1982. február 12-ig, mint megbízott

vezető

működött.

Jól kezelte a nagylétszámú, szinte csak nőkből álló társulatot, így
munkájuk mindig eredményes volt. Ez a nagypatika, egyben továbbképző hely is lévén, szakmai példamutatással is nevelt.
Munkáját folyamatosan értékelték és elismerték.
1969.
Kiváló Dolgozó
1974.
Kiváló Dolgozó
1975.
Kiváló Ifjú gyógyszerész
1985.
Egészségügyi miniszteri dicséret
1990.
Megyei Főorvosi dicséret
1991.
25 éves törzsgárda kitüntetés büszke tulajdonosa
lett.
Nyugdíjazásáig 1996. április 30-ig egy munkahelyen dolgozott 30
évet és ez az un. „nagypatika" a 2/29-es Tatabánya Ságvári úti volt.
Mivel még fiatalos hölgy, helyettesítést vállal magánpatikákban.
Jelenleg folyamatosan a bánhidai gyógyszertárban van alkalmazásban,
volt kolléganőjénél Albert Máriánál.
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Váradi Béla

Villám Gyuláné

1943-ban vette meg a felsőgallai gyógyszertárat, amit helyszűke
miatt áthelyezett egy másik épületbe. Komoly átalakításba fogott,
bővített, csinosított. Tetszetős galériát alakított ki a magas beltérben,
felül zárt szekrényekkel, alul fiókokkal.
Az 1944-es háborús események hatására feleségével nyugatra
menekült.
1945-ben haza jött és átvette a gyógyszertár vezetését újra.
Patikáját 1950-ben államosították, azóta sajnos több adat nem állt
rendelkezésemre.

Kutenics Márta, Budapesten 1953. február 23-án született. Gimnáziumban a budapesti Eötvös Józsefbe járt, és itt érettségizett.
Egyetemi tanulmányait a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karán végezte és 1977-ben diplomázott. Mint államvizsgás a tatai
2/2 4-es Kossuth téren álló patikában volt gyakorlaton
Diplomás gyógyszerészként a megye többi gyógyszertárában is
végzett helyettesítést. Egy kis ideig a tatai Kórház Intézeti gyógyszertárát is vezette.

1991-94-ig a kocsi patika főnöke volt. Ezután az újonnan alapított
Tatabánya Gál lakótelepi Mérleg, majd a szintén új dózsakerti Egészség patikában dolgozott, mint beosztott gyógyszerész.
2001. ja!'uár l-től vezető a tatabányai Aries nevű magángyógyszertárban egészen 2004. december 31-ig.
2005. január l-től az újvárosi Levendula magánpatikában beosztott gyógyszerész.
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V. Fejezet
Magánpatikák Tatabányán
Felsőgallától-Kertvárosig
Megváltó Patika
Nyitásának ideje 1996. június. Vezetője Noszkay Éva. Neve az
eredeti, a „Megváltó", hiszen 1911-ben ezen a néven létesült. Címe:
Tatabánya-Felső, Szent István u. 21.
Már az előd, az állami patika vezetője is Noszkay Éva volt. Eljött
a lehetőség 1996-ban magángyógyszertár létesítésére: Ezt kihasználva
nyitott, újra „Megváltó" néven. A vezető gyógyszerésznőről csak azt
mondhatom, hogy az egyik legempatikusabb képességú ember, beosztottjaira maximálisan odafigyelő, segítőkész vezető. Ezért is maradhatott a felsőgallai patika az ő irányítása alatt családias hangulatú, jó
légkörű munkahely. Azért is állíthatom ezt ilyen bizonyossággal, hiszen
több éven keresztül ő volt édesanyám egyik főnöke.
A most általa indított magánpatika pótolhatatlan, hiszen ez a
városrész a centrumtól igen messze esik. Így egyetlen lehetőség az itt
lakók számára ez a patika.
Szerencsés módon a szolgáltató házban, a falu közepén, a rendelővel egy helyen került elhelyezésre. Így az ide betérőt a nevével összhangban a megváltás várja a fájdalmaik és betegségük leküzdésében.
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Smaragd Patika

Aries Patika

A nyitás időpontja 1996. A patika vezetője Zámbó Erika. A
magángyógyszertárrá vált 2/29 a „Smaragd" patika nevet kapta. Tulajdonosa Zámbó Erika szakgyógyszerész és családja. Címe: Tatabánya,
Ságvári E. u. 5/e.
·Zámbó Erika, 1965-ben született, Oroszlányban. Tanulmányait
az általános és a középiskoláit is itt végezte.
1983-ban felvételt nyert a budapesti Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karára. Itt jelesen diplomázott 1988-ban.
Munkáját, Kisbéren kezdte, mint beosztott gyógyszerész. Innen a
Tardosbányán megnyitott gyógyszertárba került vezetőnek. Körülbelül
két évig dolgozott ebben a patikában. Időközben megszerezte Szervezéstanból szakvizsgáját. Ezt követően a tarjáni gyógyszertár vezeté.sével
bízták meg. Négy évig volt ezen a helyen.
Eljött az 1996-os év és vele a gyógyszertárak privatizációja. Ekkor
nyerték el társaival a régi 2/29-es (első tatabányai) gyógyszertár mű
ködtetési jogát.
Immár kilenc éve vezeti a gyógyszertárat, melynek 6 és családja
a tulajdonosa. Mint írja, a kihívás egyre nagyobb a betegek ellátása területén, de igyekszik ő és kiváló kollektívája ennek a kihívásnak eleget
tenni.
A család bízik benne, hogy 14 éves Máté nevű fiúk tovább viszi a
szakmát és patikus lesz.

Az 1992. szeptemberében nyitott „Aries" patika névre keresztelt, magángyógyszertár, Tatabányán első jogelőd nélküli magánpatikája. Címe: Tatabánya-Újváros, Kodály tér 9. sz.
Induláskor Kft.-ként működött. A törvénynek megfelelően 1999.
szeptember l-én Bt.-vé alakult. Először egy tízemeletes szalagház aljában (Mártírok u. 108.J kialakított helyiségben végezték munkájukat.
Ezt elég hamar kínőtte és ma külön üzlethelyiség számára létrehozott épületben végzi tevékenységét. Ez a Tata után, Tatabányán is
beindult magánpatika alapítás első gyöngyszeme áldásos tevékenységet
fejt ki, hiszen a tömbökbe bezsúfolt, falunyi embernek hozta elérhető
közelségbe a gyógyszereket. Továbbfejlesztve ezt még azzal, hogy begyűjtve a recepteket, kérésre ingyen házhoz is szállította.
Amíg a Kodály-téren székelt az orvosi ügyelet, az egész városnak .
könnyebben elérhető volt egyszerre az orvos és a gyógyszer.
Az „Aries" patika vezetője Faragó Péter. Született Szegeden,
1973. március 17-én. Itt végezte iskoláit és a szegedi Orvostudományi
Egyet~m Gyógyszerésztudományi Karán szerezte meg diplomáját is.
Allamvizsgásként is Szeged városában dolgozott, egészen a diploma átvételéig. 2000-ben már, mint diplomás Sümegen a Szent Flórián
gyógyszertárban dolgozott 2002-ig, mint beosztott gyógyszerész.
2002-ben jött Tatabányára és a Kodály-téren működő Aries patikában helyezkedett el.
2005. januárjától a megüresedett főnöki állást tölti be mint a
patika felelős vezetője.
'

Dolgozók neve
Gyógyszertár vezető,
szakgyógyszerész:
Szakgyógyszerészek:
Szakasszisztensek:

Asszisztens:
Takarítónő:
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Zámbó Erika
Götze] Andrea .
Kovács Bernadett
Brucker Zsuzsanna
Debr6 Sarolta
Kovácsné Lenti Erzsébet
Sikrai Éva
Szabó Lászlóné
Gergáczné Pikler Ildikó
Gordos Gézáné
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Verbéna Patika

Hunyadi Patika

A gyógyszertár állami tulajdonú volt. 1989-ben nyitott a Sárberki
lakótelep gyógyszerellátását megkönnyítve. Egy emeletes ház, egyik
patikának kialakított lakásában működött.
Jelenleg új, modern épületben, új eszközökkel korszerúen felszerelt helyiségben működik.
A patika neve „Verbéna" patika, 1996 óta van magánkézben.
Vezetője és egyben tulajdonosa is Horváth Lászlóné Kele Jolán szakgyógyszerész.

Fontos, hogy az orvosi rendelővel egy épületben található, megkímélve így a betegeket a felesleges járkálástól a gyógyszerek után.
Tudjuk, hogy magángyógyszertáraink a mindennapos rendeléssel
elérték, hogy már egy nap múltán el tudnak minket látni a megfelelő
gyógyszerrel.
Kele Jolán, született Kisbéren 1946. október 27-én. Középiskoláit ugyanitt végezte a Táncsics Mihály Gimnáziumban. Diplomát a
budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán
szerezte meg 1970-ben.
Dolgozni Kisbéren kezdett, itt volt államvizsgás 1970-ig.
1976-ban Tatabányára jött dolgozni, az akkori 2/37-es Centrum
patikában, melyhez 13 évig hűséges maradt.
Az 1989-ben a megnyílt sárberki patika vezetőjévé nevezték ki.
1996-ban a tulajdonába került, „Verbénánal<' elnevezett gyógyszertár vezetője.

Két gyermeke van, László aki informatikus és Kinga, aki tovább
viszi édesanyja mesterségét és ő is patikus lesz. Idén államvizsgás.

Dolgozók neve
Gyógyszertárvezető:

Szakgyógyszerész:
Szakasszísztens:
Asszisztensek:
Takarítónő:
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Horváth Lászlóné
Horváth Kinga
Kreidl Lászlóné
Horváthné Szíj Zsuzsanna
Székely Istvánné
Kiss Alajosné

A „Hunyadi" patika nevet viselő, jogelőd nélküli magánpatika
1994-ben indult. Családi vállalkozás keretén belül, Bt. formában üzemel.
Vezetője és egyben tulajdonosa dr. Szabó Miklósné Kiss Katalin
szakgyógyszerésznő, aki Budapesten született 1955. április 26.-án. Később Tatára költöztek szüleivel és nővérével.
Az általános iskolát a tatai Kodály Zoltán zenetagozatú Ált. Iskolában végezte.
Középiskolásként a tatai Eötvös József gimnázium biológia-kémia
szakán tanult és 1973-ban érettségizett. Még ebben az évben felvételt
nyert a SOTE Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1978. februárjában diplomázott.
1977-ben férjhez ment dr. Szabó Miklóshoz. Munkáját a tatabányai Véradó Állomáson kezdte részlegvezetőként: Ez idő alatt két
szakvizsgát tett le.
Az egyik a Közegészségügyi és Járványügyi laboratóriumi vizsgálatokról, a másik a Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzésről szólt.
1981-ben és 1983-ban egy-egy fiúgyermeke született, Mátyás és
Balázs.
1990-ben a tatabányai Szent Borbála Kórház Intézeti gyógyszertárának az Infúziós laborját vezette.
1994 óta a családi vállalkozásban működő gyógyszertár vezetője.
Ez a patika a Szent Borbála Kórházzal egy közös udvarban áll. Nagyon
sokat jelent az itt szakrendelésen megforduló betegek számára (akik,
sokszor kis falvakból jönnek a megye kórházába), hogy a felírt gyógyszert rögtön helyben kiválthatják.
Az új patika mind küllemében, mind felszerelésében az egyik
legmodernebb. A gyógyszerek igen széles skálájával rendelkezik, hiszen
a kereslet is sok színúbb, mint a város más pontjain.

Dolgozói magaszínvonalon képzettek és folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Szerencsés elhelyezkedése miatt a forgalma talán
a legmagasabb a városban. Egyedüli patika ahol gépi talpvizsgálatot
végeznek.
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A munkát ugyanúgy, mint a többi gyógyszertárban modern be,rendezésekkel és számítógépekkel végzik. A városban elsőnek itt lehet
bankkártyával is fizetni.
Gyógyszertárvezető:

Szakgyógyszerészek:
Szakasszisztensek:

Asszisztens:
Kisegítő:

dr. Szabó Miklósné
dr. Freund Tamásné
Bakalárné Benkovics Éva
Tímár Gabriella, Seffer Jánosné
Barsvári Károlyné,
Barcsánícs Lajosné
Bedecs Ágnes
Kovács Rudolfné

Egészség Patika
Dózsakerti városrészben 1992. október 12-én egy jogelőd nélküli
magángyógyszertárat alapított Dúcz Ágnes szakgyógyszerész. Gyógyszertárának az „Egészség" patika nevet adta.
Dúcz Ágnes, Tarjánban született 1959-ben. Középiskolai tanulmányait a tatai Eötvös József gimnáziumban végezte.
Egyetemre Budapesten járt SOTE Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1984-ben diplomázott. Államvizsgásként a budapesti Béke téri
patikában volt gyakorlaton.
Mint végzett gyógyszerész Tatán a 2/22-es Haranglábnál található gyógyszertárban, majd, pedig mint helyettesítő gyógyszerész a
megye patikáiban dolgozott 1985-86-ig.
1990-től a tatabányai Kórház Infúziós laborjában, majd a
„Sanitas" nevű tatai magánpatikában volt beosztott gyógyszerész.
1992-től saját gyógyszertárát vezeti. Ugyanebben az évben Szervezéstanból tesz szakvizsgát és bizonyítványt szerez a Homeopátiás
szerek ismeretéből.
Gyógyszertára Dózsakert (Vadász u. 34.J központi helyén az orvosi rendelő szomszédságában működik. Ezzel megkímélve a betegeket
a felesleges utazásoktól a gyógyszerekért.
A patika dolgozói magasszínvonalon végzik munkájukat, ezzel
kivíwa a lakosság elismerését és háláját.
Dúcz Ágnes két gyermek édesanyja. Fia, András fogorvosnak tanul, leánya Ágnes azt tervezí gyógyszerész lesz.

Dolgozók neve
Gyógyszertárvezető:

Szakgyógyszerész:
Szakasszisztens:
Asszisztensek:
Asszisztensjelölt:
Takarító:
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DúczÁgnes
Szarvadiné Südi Eleonóra
Nemes Zoltánné
Motilné Körmendi Edit
Kristóf Lászlóné
Pálmai Rita
Somlói Jánosné
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Centrum Patika
1996. június ! -én vette át a stafétabotot, elődeitől a magánpatika
alapító Annohné dr. Csizmadia Beáta és Annoh Péter szakgyógyszerész. Bea patika Bt. formában üzemel Tatabánya-Újvárosban a Fő tér
18/e. szám alatt.
A hagyományokat megőrizve, a nevet megtartva, céljuk a megbízhatóság és a magas szakmai színvonal a betegek ellátásában.
A Centrum gyógyszertár mindig is a város egyik legnagyobb patikája volt, ahol jó gazdálkodással, szakmailag naprakészen állnak az ide
betérők rendelkezésére. 2006-ban, tízéves magánpatika, sok tapasztalatra tett szert és az évek folyamán kialakult 12 fős társaság, hozzáértő
en, türelmesen foglalkozik az erre rászoruló emberekkel.
Teheti ezt azért is, mert az itt dolgozók segítik, erősítik egymást ..
A közöttük lévő viszony szinte családias.
A gyógyszertár vezetője Dr. Csizmadia Beáta élénken érdeklődik
és képzi magát a természetes gyógymódok megismerésében, valamint
nyomon követi a pszichológia tudományának újabb felfedezéseit. Így
a beosztottakkal és a „betegekkel" szemben is mélyebb empátiával és
hozzáértéssel tud foglalkozni.
A szakmai megbízhatóság a két vezető gyógyszerészen kívül, még
két szakgyógyszerészen és hét szakasszisztensen múlik. Ők azok, akik a
háttérben mindent el is készítenek, amit keresnek a gyógyszertárban.
A vezető gyógyszerésznő arra a legbüszkébb, hogy odafigyelésük
által, a betegek bizalmát elnyerve egy kicsit gyógyultabban, lelkiekben
megerősödve távozhatnak patikájából az oda betérők.

szert arra a tudásra az évek folytán, amelyeknek segítségével fiatalon
lehetett gyógyszertár vezetője Tatabánya egyik központi gyógyszertárának.
Büszkeséggel tölti el, hogy a privatizáció zárt pályázatán, első
körben sikerült elnyernie ezt a patikát, amelynek személyi jogú tulajdonosa.

Dolgozók neve
Gyógyszertár vezető:

Annohné Dr. Csizmadia Beáta

Szakgyógyszerészek:

Annoh Péter
Gyenes Viktória
dr. Martenné Vastag Tünde

Szakasszisztensek:

Erdei

Enikő

Erőss

Lászlóné
Gerendás Eleonóra
dr. Jurida Ferencné
Mayerné Csernyik Ibolya
Sáriné Rabi Annamária
Seres Katalin
Takarítónők:

Kiss Margit
Szász Zoltánné

Dr. Csizmadia Beáta
Győrben született 1965-ben. Ugyanitt érettségizett. A gyógyszerészeti egyetemet Szegeden végezte és kapta meg 1988-ban a
diplomáját.
Doktori disszertációja a gyógynövények kutatásáról szólt, ezt
védte meg 1989-ben. Ettől kezdve a természetes életmód és a természetes gyógymódok iránti érdeklődése vezérelte életét.
Annoh Péterrel, a férjjel, aki szintén szakgyógyszerész az ország
több megyéjében és számtalan gyógyszertárában dolgoztak. Így tettek
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A Centrum Patika dolgozói 2005.
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, • he lyen Ja
·•rt, ahol 1975-ben diplomázott.
„
Egyetemre, Marosvasar
Ugyanitt volt ál!amvizsgás és itt dolgozott, mint beosztott gyogysze-

Primula Patika

rész, egészen az áttelepüléséig.

1993-ban nyitotta meg Kiss Pál László saját tulajdonú patikáját
Primula néven. Itt volt munkatársaival kezdték a munkát.
Nagyon barátságos légkörú, modern berendezésű helyiség. A betegek szerencséjére az orvosi rendelő szomszédságában van 1 így könynyen elérhető. Az elsők közt alapított patika, azóta is az emberek nagy
megelégedésére működik. Azt a családias, közvetlen légkört biztosítja
a betegeknek, amire egy óriás patika soha nem lesz képes. Dolgozói a
régi hagyományokat követve, volt főnökük tanítása szerint, mindig kedvesen, nyugodtan érdeklődően fordulnak az ide betérő emberek felé.
Azt hiszem sikeres fennállásuknak ez az egyik titka.

lett.

„

,,..

2002-től pedig a tatabányai „Primula" patika főnöke..
Dolgozók neve
Gyógyszertárvezető:

Szakgyógyszerész:
Szakasszisztens:

Ördög Erzsébet
Szabó Gábor
Árendásné Krupánszki Erzsébet
Borosné Huszár Mária
Geier Ervinné

Ördög Erzsébet
Mádéfalván (Románia) született 1950-ben. Középiskoláit Csíkszeredán végezte, 1969-ben érettségizett.

.

1990-ben jött Magyarországra és a kisbéri gyógyszertar vezeto1e

Takarítónő:

Györke Istvánné
Mrázik Dezsőné
Németh Jánosné
Barta Gáborné

Primula patika belső
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Levendula Patika

Bánhidai Patika

A Levendula patikát 1996-ban vették magánkézbe. Ez az egyetlen
patika, amely megnyitása óta ugyanazon a helyen és ugyan akkora helyiségekben működik (Tatabánya-Újváros, Győri út).

A gyógyszertár 1996. július l-én került magánkézbe, Bánhidai
gyógyszertár név alatt. Tulajdonosa a Galenikum Bt .. Ez a patika már
az 1900-as évek elejétől működött, mint magán, majd 1950-től, mint
állami és most ismét magántulajdon formában. 1998-tól már új épületben, nagyon ésszerűen az orvosi rendelővel egy házban szolgálja a
betegek érdekeit.
Természetesen új bútorzattal, számítógépekkel ellátva, jól képzett szakdolgozókkal állnak a lakosság rendelkezésére. A település elszórtan családi házas, falusias jellegű. Sok az idős őstatabányai Bánhida
lakosai között.
Őrizni kell a hagyományokat, hiszen itt régen és a közelmúltban
is szinte mindenkit név szerint ismertek a patikusok. Tehát még font~sabb a családias hangulat, a közvetlenség az ide betérő.kkel szemben.
Ezt garantálja az itt dolgozók mentalitása, segítőkészsége és barátságos
foglalkozása, a betegekkel.

Ez nagyon fontos, hiszen a törzsvásárlók szinte észre sem vették a

változást. Talán csak abból, hogy a számítógépek segítségével és a napi
gyógyszer-rendelhetőségi lehetőséggel magasabb szintű ellátásban részesülhetnek. Ezt egy kívülállónak nehéz persze érzékelni. Akkor tünne
ki, ha újra kézi elszámolással kellene követni az eladást és gép helyett
rögtön fejben, napra készen állni a sok új információ tulajdonában. Arról nem is beszélve, hogy a felettes szerv nyilvántartási követelményei
is szaporodtak és szigorodtak. Ezt követni, már csak nagy befogadóké. pességű és napra kész aclatbázisú számítógépekkel lehetséges.

Fekete Ildikó
Született 1971. június 29-én Romániában, Baia-Mare helységben.
Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön végezte és itt érettségizett
matematika-fizika szakon.
Az egyetemet már a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi
Karán kezdte és 1997-ben diplomázott.
Államvizsgás gyakorlaton a Szent Borbála Kórház Intézeti Gyógyszertárának Infúziós Laboratóriumában, valamint a gödöllői Human
gyógyszergyárban és más közforgalmú gyógyszertárakban volt.
1997-2001-ig a Primula gyógyszertárban, mint beosztott gyógyszerész dolgozott.
200 l-től pedig a Levendula gyógyszertár dolgozója lett.
2005. február 23-tól e gyógyszertár hatósági vezetője.

Dolgozók neve
Gyógyszertárvezetó:
Szakgyógyszerész:
Szakasszisztens:
Szakasszisztens jelölt:
Asszisztens:
Takarítónó:
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Fekete Ildikó
Villám Gyuláné
Vígh Attiláné
Bercsik Angéla
Kányásiné Környei Borbála
Varga Miklósné

Albert Mária
Tatabányán született 1950-ben. Középiskolát a már akkor nagyon
jó nevű Árpád gimnáziumban végezte.
Érettségi után gyakornok lett a 2/29-es Tatabánya-középsői
gyógyszertárban. Itt a Gyógyszertári Központ által szervezett két éves
tanfolyamon asszisztenssé képezte magát. Majd a munkát és tanulást
megszeretve, úgy gondolta gyógyszerész lesz.
Felvételizett a budapesti SOTE Gyógyszerésztudományi Karára
és 1977-ben, mint diplomás gyógyszerész tért vissza első munkahelyére. Természetesen ebben a patikában volt államvizsgás is.
1981-1984 között megyénkben helyettesítői állást vállalt.
1996-ban munkanélküli, majd a Hunyadi gyógyszertárban kap
beosztott gyógyszerészi állást.
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1996. július l-én a bánhidai gyógyszertár magánpatikává válásávaJ, ennek vezetője lesz.
Fia Dávid viszi tovább a szakmát, most harmadéves gyógyszerész.

Dolgozók neve
Szakgyógyszerész:
Asszisztens:
Takarítónő:

Albert Mária
Schlégl Terézia
Kocsis Lászlóné
Horváthné Varga Hajnalka
Bognár Jánosné

Arany Kígyó Patika
A családi vállalkozásban működő gyógyszertár 1996. júniusában
vált magánpatikává. Az Arany Kígyó Patika nevet kapta. Dolgozói
magukénak érzik munkahelyüket és szíwel, lélekkel végzik tevékenységüket.
A tulajdonos nem rég gyönyörűen át és felújította a patika helyiségeit. Sokkal derűsebb az officina hangulata. Eltűnt a sok szürke
felület és felváltotta a fa természetes melegséget sugárzó színe, így a
belépő egy barátságosabb környezetben találja magát.
A kollektíva nagyon tudatosan törekszik a munka színvonalának
folyamatos emelésére, amit siker koronázott. A gyógyszertár 2005. júniusban töltötte be fennállásának 20. évét. Ebben az évben munkájuk
elismeréseként elnyerték a megyében elsőként, az egész kollektívának
szóló Egészségügyi Miniszteri Kitüntetést.

Vágó Andrea
Abban a városban született, amelynek neve sokáig ismerősen
hangzott a „Battonyától -+ Nemesmedvesig" szlogenben. A rendszerváltás után Battonya nevét elfelejtette az ország, de ó mindig büszke
lesz arra, hogy ott született.
Iskoláit is itt végezte, a középiskolát Mikes Kelemen Gimnáziumnak hívták ennek orosz-német tagozatán szerzett érettségit.
Versenyszerűen sportolt, kiemelten a kézilabdát és az asztaliteniszt művelte.
Eredetileg orvosnak készült, de szülei rábeszélésére mégis gyógyszerész lett belőle.
Szegeden járt egyetemre, ugyanott koptatta a padot, ahol szülei is
diplomát szereztek. Ők mindketten elismert gyógyszertárvezetők voltak Battonyán és Szentmártonkátán. Sajnos ma már egyikük sem él.
Az államvizsgáig Győrben dolgozott, ösztöndíjasként. A diploma
kézhezvétele után 1983-tól Győrben, Mezőberényben, Kisbéren dolgozott hosszabb ideig, majd 1987-ben Tatabányára került.
Két évig a 2/29-es gyógyszertárban, mint beosztott gyógyszerész
vett részt a munkában.
1
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1989-ben megpályázta a megüresedett Tatabánya-Kertvárosban,
1985-ben épült új gyógyszertár vezetői állását, amit meg is kapott .
1989-ben történt szakvizsgája Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi
szervezésből. Azóta is itt dolgozik, az idén (2005) februárban múlt 16
éve.
1996. júniusa óta a magánpatikaként Arany Kígyó néven működő
gyógyszertár tulajdonosa és vezetője.
2003 decemberében az ingatlant is megvásárolta az önkormányzattól, ezután került sor a már említett fejújításra.
A patikát családi vállalkozásban működteti. Dávid nevű fia, aki
az ELTE alkalmazott matematikus szakára járt, jelenleg a szegedi Tudományegyetem gyógyszerészkarán tanul. Remélhetőleg folytatódik a
családi tradíció, immár harmadik generációban.

2006-ban itt dolgozók neve
Szakgyógyszerész,
tulajdonos és vezet6:
Exp. szakasszisztens:
Gyógysz.ellátási szakasszisztens:
Asszisztens:
Takarítón6:

88

Vágó Andrea
Tarjániné Molnár Éva
Teveszné Mócz Ágnes
Kovácsné Brém Lídia
Buori Máténé
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Kertvárosi Új Patika
A patika, amely a Kertvárosi Új Patika nevet kapta, újonnan
épített, modern a környezetbe jól illeszkedő, tetszetős épület. Előnye
még, hogy mind az orvosi rendelő, mind a buszmegálló a közvetlen
szomszédságában van. Nyitásának időpontja 1998. július 15.
Tudni kell, hogy Tatabánya-Kertváros, mivel zömmel családi házakból áll, igen nagy területen fekszik. Így a lakosság örömmel üdvözölte azt a segítséget, hogy kérésre házhoz szállították a gyógyszereket. Ezt
szakdolgozó végezte, tehát a megfelelő felvilágosítást ís rögtön megadta
a szerekkel kapcsolatban.
A dolgozók jó közösséget alkotnak, így a betegek felé is a legmegfelelőbb szakértelemmel fordulnak, annál is inkább, hiszen vezetőjük
a tudományos munkában napra készen tájékozott, így a felvilágosítás
mindig magas színvonalú.

dr. Németh Ilona Luca

1995-98 között a magyar EGIS Gyógyszergyár Rt. területi képviselője, ahol a gyógyszerismertetésen kívül a tudományos programok
szervezése a feladata.
1998-ban Kovácsné Hermann Emília szakgyógyszerésszel magángyógyszertárat nyitott.
Gyermekei közül Nóra lánya folytatja édesanyja mesterségét,
gyógyszerész lesz.

Dolgozók neve
Szakgyógyszerész:
Szakasszisztens:

Asszisztens:

dr. Németh Ilona Luca
Kovácsné Hermann Emília
dr. Pulai Zoltánné
Vojcsek Ágnes
Pingiczer Zsuzsanna
Talliánné Skrován Ildikó
Violáné Vajger Erika
Tóth Pál Istvánné

,
Tatán született 1953. január 10-én. A középiskolát a tatabányai
Arpád Gimnáziumban végezte.
Majd felvételt nyert a szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerészkarára. Az egyetem gyógyszerész-kémiai tanszékén volt diákkörös és demonstrátor.

1976-ban diplomázott, mint államvizsgás Ogyesszában és tatai
Kossuth téri gyógyszertárban dolgozott.
1976-1993-ig a tatabányai megyei Kórház Klinikai Kémiai laboratóriumában volt alkalmazásban. Első szakvizsgáját klinikai kémiából
szerezte. Ezt követően folytatva a tudományos munkát gyógyszerész
doktori disszertációt írt „A laboratóriumi vizsgálatok és a gyógyszerek
közötti interakciók lehetőségeiről."
Itt egy-egy vizsgálat felelőse, majd részlegvezető. Mivel élénk
szellemi munka folyt a laboratóriumban, így folyamatosan részt vett a
Magyar Laboratóriumi és Diagnosztikai Társaság tudományos ülésein
poszterrel vagy előadással.
1993-94 között a megyei kórház újjáépített Infúziós laboratóriumát vezette. Itt a piacszerzést tartotta egyik fő feladatának.
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Mérleg Patika
Tatabánya, Gál lakótelep 402.
Újonnan létesített magángyógyszertár. Egy tömbház földszintjén
helyezkedik el.
Neve Patika a Mérleghez.

Turul Patika
Tatabánya-Dózsakert, Réti u. 150.
Újonnan épült lakóparkban, a főút mellett, az üzletsoron nyitotta
meg kapuit 2005-ben. Régi helye Réti u. 30.
Neve Turul Gyógyszertár.

Önéletrajz
Horváthné Smudla Mária vagyok, Budapesten születtem 1945. június 5-én. Tatabányára 1947-ben költöztünk. A József Attila
Általános iskolába és az Árpád gimnáziumba
jártam, itt érettségiztem 1963-ban. Mondhatom az akkori legkiválóbb tanárok tanítottak.
Magyar nyelvre Csombor Vera néni, majd a
gimnáziumban Molnár János, matematikára és

fizikára, amelyek a kedvenc tantárgyaim voltak
a Várnagy házaspár tanított. Sokat köszönhetek
azoknak is akiket név szerint nem említettem. Érettségi után a megyei Gyógyszertári Központ bánhidai gyógyszertárába vettek fel. Itt,
mint jelölt dolgoztam három évig, majd a központ által működtetett
2 éves asszisztensképzőt végeztem el. Rögtön ezután beiratkoztam egy
Közgazdasági Technikumba, így 1968-ra képzett statisztikus, könyvelő
és tervező lettem. Ez nagyban segítette az adminisztrációs munkák
elvégzését. Mivel főnöknőm kétszer szülési szabadságon volt, úgy gondoltam addig én is kimozdulok Bánhidáról. Jelentkeztem leltározónak.
Így sikerült sok embert megismernem a megyében, valamint találkoznom az akkor már idős patikusokkal. Ezekben az években találkoztam
dr. Halm Iván gyógyszerészúrral is1 ami számomra igen nagy élmény
volt. Ő fáradhatatlanul fiatalos érdeklődéssel és lendülettel kutatta

nem csak a szakma rejtelmeit, 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 lehetővé a gyógyszerexpediálói szakvizsga letétele
Sopronban. Ekkor már férjnél voltam és meg volt a két fiam is. Mivel
szeretek iskolába járni, így a Pártiskolára jelentkeztem alapképzésre.
Innen tanárom javaslatára bekerültem és elvégeztem a középfokot
nappali egyéves rendszerben. Amikor belekóstoltam a filozófia szépségeibe, úgy gondoltam mélyebben is megpróbálom megismerni ezt a
világot. Három év filozófia és három év vallástörténeti tanulmányokat
végeztem, mondhatom sok olvasással és nagyon sikeres vizsgákkal. Itt is
igen kiváló tanárokat ismerhettem meg az évek során. Nagyon szeretek
olvasni, zenét hallgatni fiatalabb koromban igazolt kosárlabdás voltam,
92
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a Gyöngyösi Elek irányította csapatban. Szeretnék többet színházba
járni, de legjobban azt szeretem, ha kérdeznek és én, amit tudásban
feÍhalmoztam, azt tovább adhatom a fiataloknak. Tíz évig klubom
működött fiatalokkal, ahol a célom az olvasás megszerettetése és az
érdeklődési körük bővítése volt.
Szakképzésem után foglalkoztam egészségügyi felvilágosítással,
előadásokat tartok a mai napig is ha igény van rá, akár nyugdíjasklubokban, akár iskolákban. Nyelveket, az oroszt és a latint középiskolában
tanultam nem mondom, hogy tudom is, de a latin nyelvtan megismeré-

se és a fordítások azért nyomot hagytak gondolkodásomban. Nyelvvizsgám alap és középfokon van olasz nyelvből. Mai napig is levelezésben
állok egy újságírónővel és egy üzletasszonnyal Olaszországban.
Amit elértem köszönhetem fantasztikus szüleimnek, akiktől
mindig azt hallottam, hogy a tudás az amit nem vehet el tőled senki. Ez
adott erőt továbblépni, amikor 34 évi munka .után munkanélküli lettem. Mögöttem a szerető családdal és egy kiváló er6t adó baráttal sike-

Felhasznált irodalom
!.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rült talpon maradnom és megőrizni optimizmusomat. Most nyugdíjas

vagyok és minden vágyam a folyamatos átadása, annak a sok kincsnek,
amit olvasással halmoztam fel magamban. Szerencsére mindig vannak
körülöttem kíváncsi gyermekek és felnőttek, akik szívesen hallgatják
elbeszéléseimet.
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10.
11.
12.

Tatabánya története 1-2 1972. I fejezet
Magyarország megyei kézikönyve 1997. !. fejezet
Gyógyszerészek zsebnaptára 1928. IV fejezet
100 éves a Sz.E. kórház II. fejezet
A 75 éves tatabányai kórház története 1899-1974-ig !.-II. fejezet
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és Vállalatai (tárközi leltár) 2
kötet II. fejezet
Tatabánya Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei
II. fejezet
Tatabánya Közigazgatási Repetáriuma II. fejezet
Munkásjóléti és kulturális intézmények, valami.nt egyéb munkásjóléti tevékenységek a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén. (Munkaügyi Szemle 1935. évi 6. sz.) L-l!.
fejezet
Tatabányai Kislexikon 1975. III. fejezet
Gyógyszerészet fejlődése, gyógyszerészek élet és munkakörülményeinek alakulása megyénkben 1970. II. fejezet
dr. Halm Iván gyógyszerész 250 év patikáinak története megyénkben (a felmérés az 1960-as évek végén zárul.) Ill. fejezet
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Köszönet a szellemi és anyagi támogatásokért

Szellemi támogatók

Anyagi támogatók
Lévai Ferenc, alpolgármester

Arany Kígyó Patika főtámogató

Tatabányai Múzeum

Vágó Andrea, szakgyógyszerész

Fúrészné Molnár Anikó

Tatabányai Múzeum

Levéltár

Dallos István

dr. Ravasz Éva
Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva

Solvay Pharma Kft.
dr. Ács Anna, orvos-tudományos munkatárs

Sárberki Általános Iskola

Tatabáuya Szent Borbála Kórház Intézeti Gyógyszertára

Jóna Imre igazgató

Hunyadi Patika

dr. Szabó Miklósné, szakgyógyszerész

Tokodaltárói Gyógyszertár
Botos és Társai Bt.

Egészség Patika

Németh Ferenc, tanár

Dúcz Ágnes, szakgyógyszerész

Horváth Zoltán, fotó

Kertvárosi Új Patika

Láng János, informatikus

dr. Németh Ilona Luca, szakgyógyszerész
Munka Lászlóné
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Bánhidai Patika

TATABÁNYA

Munka Aries Patika

Albert Mária, szakgyógyszerész
Smaragd Patika

Zámbó Erika, szakgyógyszerész
Centrum Patika

dr. Csizmadia Beáta, szakgyógyszerész
Verbéna Patika

Horváthné Kele Jolán, szakgyógyszerész
Primula Patika

Kiss Pál Lászlóné
Kertvárosi Bányász
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Fúrészné Molnár Anikó
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Dallos István
Solvay Pharma Kft.
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l'atabánya Szent Borbála Kórház Intézeti Gyógyszertára
Hunyadi Patika
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Smaragd Patika
Zámbó Erika, szakgyógyszerész
Centrum Patika
dr. Csizmadia Beáta, szakgyógyszerész
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Horváthné Kele Jolán, szakgyógyszerész
Primula Patika
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