
Karácsony előtt már hagyománynak számító esemény
ként, a karácsonyi intézeti ünnepség alkalmából újabb 
OGYI-emlékérem átadásra került sor Ezúttal Főszer
kesztőnk, Borvendég professzor úr, Dr: Kolos Ede, az in
tézet egykori főosztályvezetője, és posztumusz Dr. Kósa 
László kapott kitüntetést 

, Az ünnepségei Dr. Csekey Éva megnyitó szavai után 
'$

6 
Paál Tamás professzor úr főigazgatói beszéde nyitotta 
meg, majd a három ünnepeltről beszélt a főigazgató-he
lyettes asszony 

Prof DIC Paál Tamás jőigazgató, Dr Csekey Éva általános 

jőigazgató helyettes és DIC Sándor István jogi-gazdasági 

jőigazgató helyettes 

DIC Kósa László 

Először Dr. Kósa László, 
lapunk egykori felelős szer
kesztőjének méltatására ke
rült sor, 

Dr. Kósa László, az egye
tem elvégzése után gyakorló 
gyógyszerészként vett részt 
a háboru utáni élet újra indí
tásában Az ő fáradhatatlan 
munkájával vált lehetövé a 
tiszafüredi lerombolt gyógy
szertár l!jbóli működtetése 

Felismerve a gyógyszerhatástan egyre nagyobb jelen
tőségél a gyári specialitások számának ugrásszerű meg
növekedése miatt, a gyógyszerismertetés szívügyévé 
vált Rokonszenves egyéniségével ezen a térenjó szak
mai és emberi kapcsolatokat épített ki környezetében, 
sőt később is, az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár 
(mai nevén: EGJS) Gyógyszerismertető Osztályának 
élén 
Elsők között szervezett a nemzetközi normáknak is 

megfelelő klinikai finmakológiai kutatásokat Magyaror
szágon Nevéhez fűződikszámos hazai gyógyszer speci
alitás bevezetése !97 5-ben kapott meghívást az Orszá
gos Gyógyszerészeti Intézetbe, a Gyógyszerügyi Osz
tály élére A törzskönyvezési munkálatain kívül a gyógy
szerismertetés hazai megalapozását jelentette az orszá
gosan kialakított OGYI-gyógyszerismertetői hálózat Az 
ebben tevékenykedő kollegák részére rendszeres, magas 
színvonalú továbbképzéseket indított el 

Munkássága mérfóldkő a gyógyszerismertetésben Az 
orvosi- gyógyszerészi szakma gyógyszertani ismereteinek 
bővítésére, a hazai gyógyszerkincs mindennapi munkában 
nélkülözhetetlen ismeretanyagának összefoglalójaként ál
lította össze az első "Vademecum"-ot, az Útmutató a 
gyógyszerkészítmények rendelésére c, kiadványt 

1976-tól kezdődően szerkeszti a Gyógyszereinket, be
indítva számos l!j rovatot: a szerkesztőbizottság felkéré
sére írt "Tanulmányok"-at, a "Fontos tudnivalók gyógy
szerekről", a "Fórum" és a "Mit olvastunk a szakiroda
lomban?" című rovatot Nagy érdeklődére tartott számot 
a "Hitek, tévhitek, tények, igazságok" című cikksorozat 
is, melynek célja úgyszintén a konekt fiumakológiai is
meretek terjesztése és ezzel a helyes, korszerű elméletre 
alapozó gyógyítási gyakor lat kialakítása volt 

A környezetében lévők számíthattak önzetlen segítsé
gére, Odaadó és következetes munkával adta át a tudást 
a fiatalabbaknak és nevelte ki a jó szakembereket maga 
körül. 

Emberségére, nagy és elmélyült szakmai tudására biz
ton támaszkodhattak kollegái, Tisztelet és szetetet övez
te mindazok körében, akik ismerhették, akik munkatár
sai lehettek 



Em l ékét 
nem feledve 
köszöni az In
tézet özve
gyének és leá
nyának, Dr. 
Kó.sa Editnek 
a nermégiben 
alapított ern
lékérern át
nyújtásával a 
hazai gy ó gy
sze részet ter ü

!etén végzett rnnnkásságát (ld a mellékelt fotón) 

Ezt követően Borvendég professzor úr pályájának is
mertetésére került sor 

Dr. Borvendég János a Budapesti Orvostudományi 
Egyetern Általános Orvosi Karán végzett 1959-ben 

Korábban gyakorló orvosként laboratóriumi, belgyó
gyász, majd későbbiekben klinika-farmakológiai szak
vizsgát tett Az orvostudomány kandidátusa, !997 -ben 
habilitált, a HIETE Orvostovábbképző Kar docense, 
majd !998-tól egyeterni tanára 

Prof D~: Borvendég János 

2002-től a Sem
melweis Egyetern 
Gyógyszerészeti Ka
rának, illetőleg a 
DEOEC Klinikai 
Farmakológiai Tan
székének társpro
fesszora 

1972-től dolgozott 
a Gyógyszerkutató 
Intézetben az orvos
tudományi Osztály és 
az Endokrinológiai 
Laboratórium veze-
tőjeként 

!982-ben került az 
Országos Gyógyszerészeti Intézetbe. Korábban az 
Orvosbiológiai Főosztály! vezette, majd fűigazgató-he
lyettesként rnűködött, 2002 óta pedig fűtanácsadóként 
vesz részt az Intézet rnnnkájában. 

Az EMEA CHMP (Cornrnitte of Human Medicinal 
Products) bizottságának tagjaként faradhatatlan rnnnka
bírással képviseli hazánkat a gyógyszertörzskönyvezés 
területén 

Lapunknak !992 óta főszerkesztője. Mnnkája nyo
mán megujultak a lapszámok A tematikus számok egy-

egy kórélettani terület gyógyszereit foglalták össze, az 
adott terület legkiválóbb szakembereinek felkérésével 
írt dolgozatokban 

Amellett, hogy orvosprofesszorként szárnos előadást 
tart, publikál a zene szeretete áthatja életét Kora gyer
mekkorától kezdve orgonál Zenei tanulmányait Ger
gely Ferenc és Kárpáti István professzorok rnellett vé
gezte és már 16 évesen orgonakoncertet adott. 

A zenében Bach és a francia romantika rnesterei a 
példaképei .. Szárnos kongresszus kiemelkedő eseménye 
Borvendég professzor úr orgonajátéka, a hallgatóság 
legnagyobb örömére 

Fáradhatatlan rnnnkája, rnindaz, amit a fiurnakológi
áért tesz példa számunkra .. Az OGYI-emlékéremjelké
pes köszönet azért, amit az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet tudományos elismeréséért tett és még tenni fog 
k5rünkben szárnos éven át, tiszteletünkkel övezve 

Harmadikként Dr.. Kolos Ede tanár úr rnéltatására 
került sor 

Az ő neve összefügg a GMP magyarországi gyógy
szergyártásba történő bevezetésével A gyógyszerészi 
diploma rnegszerzése ntán a Gyógynövény és Drogis
mereli Intézet rnnnkatársaként kezdte rnnnkáját, ugyan
itt doktorált 1949-től a Reanal Finomvegyszergyár 
jogelődjéhez került analitikai területre Itt vezette több 
évtizeden át a Központi Minősítési Főosztály! !955-
ben lett a kémiai tudományok kandidátusa 

197 4-ben az Országos Gyógyszerészeti Intézetbe ke
rülve kialakította az Inspektorátust 

Igen fontos szerepet vállalt Magyarországnak a 
Gyógyszerfelügyeleti Egyezményhez való csatlakozá·
sában Főinspektorként képviselte hazánkat az egyez
mény vezetőségi ülésein. 

Prof Dr. Paál Tamás áta4fa az emlékérmet 
Dr: Kolos Ede docens úrnak 

~--~--------------------------------Az ünnepségrőf Dr Détári Gabriella bocsájtotta rendelkezésünkre az általa készített fotókat 


