Arégi-űj GYÓGYSZEREUfKünnepi ülése .
Terplánné Balogh Mária dr.
Június harmincadikán tartotta első közös és egyben ünnepi ülését a GYÓGYSZEREINK
és az OGYI Közlemények szerkesztősége Borvendég professzor úr elnökletével
A két lap összevonása miatt két felelős szerkesztő kinevezésére került sor: a GYÓGYSZERElNKhez Eggenhofer Judit dr. tud tanácsadó, az OGYI Közleményekhez pedig
Mészárosné Dunai-Kovács Zsuzsanna dr. főosztályvezető személyében. A szerkesztő
ség tagjaihoz csatlakozott még: Kőszeginé Sza/ai Hilda dr. főosztályvezető és Bozsik
Erzsébet d~: osztályvezető, Ottlik Miklósné, az OGYI könyvtárának vezetője és az adatbázis szerkesztőjeként Sándor Me/inda
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Az ülést B or vendég profes szar úr

főszerkesztő i

bevezetl\je nyitotta meg, melyben vázolta feladatainkat és elképzeléseit a jövőről Megemlékezett a GYÓGYSZEREINK
megjelenésének 55 évfordulójáról is Méltatta azok érdemeit, akik a lap korábbi megjelenéséért sokat tettek
Nemcsak a lapot ünnepeltük ezuttal, hanem Főszerkesztönk születésnapjának kerek évfordulóját is Ebből az alkalomból a belső szerkesztőség egy kiadvánnyal lepte meg Borvendég profes szar urat Mint ismeretes, lapunk csaknem tíz
éve a Főszerkesztő Rovatával indul A rovatnak sok olvasó lelkes híve, akik vátják az ujabb és újabbírás megjelenését
Eggenhofer Judit és Makara Mihály dr. ötlete nyomán a Szetkesztők- Eggenhofer Judit dr., Abádiné Erdei Ildikó dr.
és Terplánné Balogh Mária d~: -a megjelent beköszöntőket sajtó alá rendezték Ezt követően Bariné Tóka Marianna
és a Melania Kiadó tészéről Makara Mihály dr. és Kanai Hajni fáradtságot nem ismerő segítségével sötétkék kötésben, verseskötetre emlékeztető kis könyvben siketült kiadni az összegyűjtött írásokat Szetkesztői érdekessége a kötetnek, hogy a tördelés folytán egyébként üresen maradó lapoJaa a wvatból az ítások legérdekesebbeknek ítélt mondatai
kerültek A kiadvány címéhez alkalmazkodva (Beköszöntők) ítta meg Eggenhofer doktornő a bevezetőjét, melyet a
széles Olvasótábor kedvéért leközlünk Néhány képpel szerelnénk illusztrálni a kis ünnepségei, a kiadvány átadásáról,
a dedikálásról és az ülés résztvevőiről készült felvételekkel
Ezúton is kívánunk fáradhatatlan Főszerkesztőnknek sikerekben gazdag újabb évtizedeket a lap élén és ezzel
magunknak is további elgondolkodtató és derűs írásokat a "Főszerkesztő rovatá-"ban

Beköszöntő a BEKÖSZÖNTŐK-höz

Csak ülünk és csodálkozunk, hogy már 10 év telt el azóta, hogy a Gyógyszereink főszerkesztője a lap elrövid írással köszöntötte olvasóit
Igen, 10 éve a 46 évfolyam 4 számában először találkozhattunk a főszerkeszfői posztot már akkor is betöltő Borvendég János professzor úr által írt beköszöntővel
"The Guinness Beer probably the best. " kezdi legelső beköszöntőjét főszerkeszfőnk De egy pillanatra álljunk itt meg! Vajon csak a véletlen műve, hogy az azóta már Főszerkeszfői Rovat-ot alkotó sorozat első írásában a legelső mondat legelső szavai egy sörrel foglalkoznak? Vagy talán ennek lehet más oka is . ?
Az elmúlt 10 év alatt a Főszerkesztő Rovata a Gyógyszereink egyik legolvasottabb írása lett A beköszöntók hol tudományos jellegűek, hol az éppen aktuális szakmai-etikai problémával foglalkoznak, hol pedig a
szerző gondolatait tolmácsolják De foglalkozzanak bármivel is, mindegyikük magán hordozza írójuk "kézjegyét"
Tíz év -41 írás Összegyűjtöttük, "sajtó alá rendeztük" és közreadtuk a megjelent beköszöntőket. Így
most mindenki ÚJra olvashatja ezeket az írásokat, kiválaszthatja közülük a számára legkedvesebbeket, de
akár - persze csak magában -el is vitatkozgathat a leírtakkal
És miért éppen most került sor megjelentetésükre?
Nem, nem a l Oév apropójából választottuk ezt az időpontot az írások kiadására, hanem azért, mert a beköszön ták szerzőjének, Borvendég János professzor úrnak ezzel szerelnénk 70 születésnapján a lap irányításában végzett munkájáért köszönetet mondani és egyben JÓ egészséget és további sikeres munkát kívánni
ső oldalán
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Azok nevében, akik valamit is
tettek a GYÓGYSZEREINK-ért
Dr Eggenhofer Judit

