
 

Gyémánt Diploma – 60 éve szerzett orvosi diploma 

 

Dr. Győrik János 

 

 

Diplomáját a Budapesti 

Orvostudományi Egyetemen szerezte 

1962-ben. Első munkahelye a 

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 

szülészeti és nőgyógyászati osztálya 

volt.  

1963-ban a dunaújvárosi kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályára 

került, ahol 1981-ben főorvosi, majd 1986-ban osztályvezetői 

kinevezést kapott. 2000-ben nyugdíjba vonult, ezt követően az adonyi 

Egészségügyi Központban, illetve a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi 

Központban dolgozott 2022-ig. Megyei szakfelügyelő főorvosként is 

tevékenykedett 1995-től 2001-ig. Dr. Győrik János nevéhez fűződik az 

onkológiai szűrés kiterjesztése, az onkológiai betegek teljes körű: 

műtéti, radiológiai és kemoterápiás ellátása, valamint a 

terhesgondozás átszervezése, melynek eredményeként jelentősen 

csökkent a koraszülések aránya. A szülészeti családbarát szemlélet 

keretében bevezette az együttszülést, más néven az „apás” szülést. 

Erről saját készítésű, „Család születik” című filmjében és az 1988-as 

pécsi szülészeti és nőgyógyászati kongresszuson tartott előadást. 

Osztályán elsők között vezették be a laparoscopiát egyéb új műtéti 

eljárások mellett. Hat orvostudományi társaságnak volt tagja, kettőnek 

– köztük a Nőgyógyászati Endoscopos Társaságnak – alapító tagja is. A 

Magyar Orvosi Kamara szervezőbizottságának munkájában is részt 

vállalt 1988-ban.  

Szakmai munkája elismeréseként „Miniszteri Dicséret”-ben részesült, 

nyugdíjba vonulásakor megkapta a „Magyar Nőorvos Társaság Elismerő 

Oklevelét”. 

   

 

Gyémánt Diploma – 60 éve szerzett gyógyszerész diploma 

 

Dr. Bándi Domokos 

 

Diplomáját 1962-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Karán szerezte, majd 

Dunaújváros egyik gyógyszertárában helyezkedett el gyógyszerészként. A dunaújvárosi kórházban 1965-ben 

kezdett dolgozni. 1966-ban intézeti főgyógyszerész helyettesi, 1967-ben intézeti vezető főgyógyszerészi kinevezést 

kapott, mely munkakört 2005-ben történt nyugdíjazásáig töltötte be. 

1973-ban gyógyszerhatástan-toxikológia, majd 1977-ben gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés 

szakgyógyszerészi képesítést szerzett. 1977-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Karán 

gyógyszerészdoktori címet kapott, „Adatok a kórházi gyógyszerellátás szervezéséhez” című disszertációja 

megvédésével. 

Szakmai tevékenységében elsősorban az intézeti gyógyszerellátás szervezési kérdéseinek, az antibiotikum terápia, 

valamint a korszerű folyadék és elektrolit terápia kialakításával hívta fel magára a figyelmet. Ezekben a 

témakörökben 19 közleménye, 8 posztere, 37 absztraktja jelent meg, 45 alkalommal tudományos rendezvényeken, 

továbbképzéseken tartott előadásokat. 



 

 

1984-ben a Kőbányai Gyógyszergyár (ma Richter Gedeon Nyrt.) felkérésére klinikai gyógyszerkipróbálásként 

kórházunk Intézeti Gyógyszertára elsőként készítette és palackozta – az eredményesség után – a Klion infúzióként 

törzskönyvezett, máig sikerrel alkalmazott gyógyszert.  

A kórházunkban eltöltött 40 év alatt számos bizottságban, így a Gyógyszerterápiás Bizottságban 1983-tól, a 

Tudományos Bizottságban 1984-től 1988-ig, a Közegészségügyi-Járványügyi Bizottságban 1971-től, az Etikai 

Bizottságban 1999-től, valamint az Antibiotikus Teamben 1986-tól nyugdíjazásáig tevékenykedett.  

1975-ben házigazdája és egyik szervezője volt a Magyar Gyógyszerész Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 

első szimpóziumának Dunaújvárosban.  

 

Országos szakmai testületek, kamarák oszlopos, illetve alapító tagja volt, úgymint a Magyar Gyógyszerész Társaság 

Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete, melyben vezetőségi tagként dolgozott 1974-től 1996-ig, a Magyar 

Gyógyszerész Kamara, melynek alapító tagja, valamint az Etikai-Fegyelmi Bizottság, melynek 1992-től tagja, a 

Kamara 1994-ben történt köztestületté válását követően pedig elnöke volt 2002-ig.  

 

Munkája elismeréseként 1975-ben „Miniszteri Dicséret”-ben részesült, 1980-ban „Kiváló Munkáért” érmet kapott. 

Kórházunk legnívósabb elismerését, a „Szent Pantaleon Emlékérmet” 1993-ban ítélték oda számára. 1999-ben a 

város egyik legnagyobb elismerését, a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat is megkapta. Gyógyszerész szakmai 

körökben 1995-ben „Societas Pharmaceutica Hungarica”, 2002-ben „Dávid Lajos”, majd 2006-ban a „Kórházi 

Gyógyszerészetért” emlékéremmel ismerték el munkásságát. 

 

Dr. Bándiné Dr. Molnár Mária Valéria 

1962-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Karán szerzett diplomát, majd 1962 és 1964 

között Dunaújváros egyik gyógyszertárában helyezkedett el gyógyszerészként. A dunaújvárosi kórházban 1965-től 

kezdett dolgozni, 1990-től 2005-ig főgyógyszerészi feladatokat látott el. 2006-tól 2021-ig a dunaújvárosi Vasmű úti 

Őspatika gyógyszerésze volt. 1978-ban mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés, majd 1980-ban gyógyszerügyi szervezés 

szakgyógyszerészi képesítést szerzett. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 

vezetőségének tagjaként és területi titkáraként tevékenykedett 1992 és 2000 között. Országos tudományos 

rendezvényeken 2 előadást tartott, 6 poszter előadója volt és 7 absztraktja jelent meg. 1974 és 1989 között a Fejér 

Megyei Köjál toxikus gyógyszerészeként részt vett a méregkezelők és gyógyszertári asszisztensek képzésében, 

vizsgáztatásában. 2002-ben a Magyar Gyógyszerészeti Társaságtól „Kórházi Gyógyszerészeti” elismerő oklevelet, 

2006-ban „Gyógyszerészetért” emlékérmet kapott. Városunk legrégebbi gyógyszertárában, az Őspatikában fejezte 

be szakmai pályafutását 2021. május 31-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arany Diploma - 50 éve szerzett orvosi diploma 

Dr. Kéthelyi Ágnes 

 

 

1972-ben szerzett fogorvosi diplomát a budapesti 

Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1974-

ben fog- és szájbetegségek témakörben tett 

szakvizsgát. Diplomája megszerzését követően 

folyamatosan Dunaújvárosban dolgozott, 

kezdetben, mint a kórház alkalmazottja körzeti fogorvosi 

státuszban, a későbbiek során pedig egyéni vállalkozóként 

végezte az önkormányzati alapellátási feladatokat 2018-

ban történt visszavonulásáig. 1996-tól ellátta a fog- és 

szájbetegségek szakfelügyelő fogorvosi teendőit is.  

A város óvodáiban, általános- és középiskoláiban 

rendszeresen ellenőrizte a gyermekek fogászati állapotát, 

segítette őket az egészséges felnőtté válásban. 

Szaktudása, kedves személyisége miatt nemcsak a város 

betegei, de a városkörnyék lakói is bizalommal fordultak 

hozzá. A hivatásában kifejtett tevékenységéért 1986-ban 

„Kiváló Munkáért” kitüntetést, a közösségben végzett 

munkájáért 2009-ben „Dunaújvárosért” díjat kapott. Több 

mint 40 éven át kifejtett példaértékű szakmai 

tevékenysége elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 2018-ban „Dunaújváros 

Egészségügyéért” díjat adományozott részére. 

 

 

Dr. Kemény János 

 

 

 

1972-ben diplomázott a Pécsi 

Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi 

Karán. A Kórház Fertőző osztályán és 

Gyermekosztályán eltöltött 4 év után 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát 

tett, majd körzeti gyermekorvosként 

tevékenykedett 2012-ig. Eközben – az üzemi 

szakorvosi képesítés megszerzése után – a 

kórházigazgató helyetteseként és a „Zöld 

rendelő” igazgatójaként irányította a járás üzemeinek (és így a 

Dunaferrnek) a foglalkozás-egészségügyi tevékenységét 

2012 óta magánrendelésen fogadja a hozzá forduló kis 

betegeket, és foglalkozás-egészségügyi tevékenységet is végez. 

Már egyetemi évei alatt is érdekelte az alternatív orvoslás, 

ennek szellemében végzett akupunktúrás, lágy lézer terápiás és 

Voll elektro-akupunktúrás tanfolyamot, majd homeopátiát, 

biorezonanciát, gyógynövénytant is tanult, és ezeket a 

módszereket jó eredménnyel műveli is. Magáénak érezve azt a 

nézetet, hogy a betegségeknek lelki okai vannak, döntő 

jelentőségűnek tartja a gyermekek (és szüleik) lelki egészségét 

és az ezt elősegítő módszereket. Ezért tanult kineziológiát, 

agykontrollt, autogén tréninget, reikit és jógát is. 

Fiatal kora óta Dunaújváros egészségügyének egyik motorja, 

aktívan részt vállalt a város közéletében, a lakosság 

egészségügyi ismereteit bővítő rendezvények, így az iskolai 

„felvilágosító előadások” szervezésében.  

Feleségével 1995-ben létrehozták a Dunaújvárosi 

Egészségházat, mely mára a város és városkörnyék meghatározó 

magánegészségügyi intézménye lett és kiérdemelte a 

„Dunaújváros Egészségügyéért” díjat is. 


