
 
Mezőberény központjában található az 1995-ben átadott Vereckei Patika, amely 
harmonikusan illeszkedik a Petőfi utca polgári házas építészeti stílusába.  A 
magángyógyszertár megálmodóját, vezetőjét, Valentinyi Károlyné, Ágit aligha 
kell bemutatni a Mezőberényieknek, hiszen hosszú évek óta dolgozik 
Mezőberény polgárainak egészségéért, a betegségek megelőzéséért, a betegek 
gyógyulásáért. A Vereckei Patika szomszédságában 2000-ben átadott Főnix 
Orvosi Centrum létrehozásában közreműködött és szakmailag segítette, 
támogatta. Vezetőként szem előtt tartja a gyógyszertár folyamatos fejlesztését, 
így 2016-ban két technológiakorszerűsítő eszközt is munkába állított. Ezek 
közül egyik az eXpedy gyógyszerkomissiózó robot. A modell sorozat előnye, 
hogy miközben a robotkar a háttérben gyorsan, precízen összekészíti és 
karnyújtásnyira továbbítja a megárazott készítményeket, sokkal több idő jut a 
beteggondozásra. A második pedig egy Unguator 2100 keverőgép automatizált 
emelőkar vezérléssel, mely használatával speciális tégelyben készülhetnek 
rendkívül homogén szerkezetű kenőcsök. Mára mindkét fejlesztés gyakorlati 
haszna bebizonyosodott.  
Valentinyi Károlyné nemcsak saját patikáját tekintette és tekinti ma is 
szívügyének, hanem a gyógyszertári ellátás teljes intézményét. Gyógyszertára 
egyetemi hallgatók gyakorlatszerzésére is lehetőséget biztosít és a legnagyobb 
odafigyeléssel gondoskodik mentoráltjai fejlődéséről a gyógyszertári munka 
minden területén. Az elmúlt néhány évben, így 2018 évben is került ki tanuló 
szárnyai alól és dolgozik immár a szakmában. 
A szakma minden részletének ismeretére törekvés jellemzi munkáját, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint az, hogy külföldi útjain mindig szerét ejti egy-egy 
patika meglátogatásának is. 
Valentinyi Károlyné mindamellett, hogy munkát ad hét embernek, támogatja a 
civil szervezetek, az iskolák egészségügyi rendezvényeit. Társadalmi 
tevékenységet fejt ki a Spektrum Alapítvány kuratóriumi tagjaként és 2018 
évben támogatója volt többek között a Vöröskereszt helyi alapszervezetének, 
akik rendezvényeken népszerűsítik a megelőzést, az egészségvédelmet.  
Gyógyszerellátó tevékenységére, munkájára fáradhatatlan lendület, pontosság, 
mély humánum és szerénység jellemző. Szakmai tanácsaira, kiváló emberségére 
számíthat a városlakó.  
Szakmájában, az egészségügyben végzett magas színvonalú tevékenysége, a 
civilekkel való példaértékű szakmai munkája alapján Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Valentinyi Károlynénak 2019. évben a 
„Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést 
adományozza. 


