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A hagyományoknak megfelelően idén újra összegyűltek a Kazay  Endre szellemi és tárgyi örökségét  

tisztelő és követni kívánó kollégák Vértesacsán, a gyógyszertárat és az emlékhelyet évtizedek óta 

működtető és gondozó Dr. Burgetti László gyógyszertáránál. A késői nyárból hirtelen őszbe forduló 

időjárás, a gyógyszertár udvarán lévő fedett tornácra szorította be, amin talán a rossz idő miatt, az 

előző években megszokott  létszámhoz képest kevesebben vettünk részt.  

A vendégek megérkezését követően elkezdődött az ünnepség hivatalos része, ahol Dr. Burgetti 

László kiemelte, hogy Kazay élete során – legyen szó a gyógyszerészet bármely területéről, amiben 

tevékenykedett – mindig többet vállalt és többet adott – úgy is, ha ezek miatt sokszor kilátástalanul 

nehéz élethelyzetekkel kellett szembesülnie. Megjegyezte, hogy személyiségének volt egy 

meghatározó érzékeny vonása – ami segítette abban, hogy értő módon rácsodálkozzon a környező 

világra, rátaláljon az értékesre, a jóra – amiben általa a szakmai közössége és szűkebb környezete is 

részesült.  

 

 

Beszédében emlékeztetett arra is, hogy jövőre lesz Kazay Endre születésének 140. évfordulója és 

ebben az évben, a Gyógyszerészettörténeti Társaság által, Székesfehérvárra (és Fejér megyébe)  

szervezett nyári egyetem programjához fog kapcsolódni a Kazay gyógyszertár és Vértesacsa 

megismerése, megismertetése is. Végül tájékoztatást adott a vértesacsai Kazay Alapítvány aktuális 

helyzetéről és röviden bemutatkozott Dr. Joó Kristóf, biatorbágyi fiatal kolléga, mint az alapítvány 

lehetséges jövőbeni koordinátora .  

Az ünnepség folytatásában a helyi általános iskola egyik tanulójától hallottunk szavalatot, majd 

Kovács Zoltán (Vértesacsa polgármestere) és Vuityné Sárándi Klára (a helyi általános iskola 

igazgatója) biztosították a jelenlévőket, hogy a helyi közösség is magáénak érzi és ápolja a falu 

egykori gyógyszerészének emlékét.  

 

 



 

 

Az ünnepséget vendéglátás és az emlékszoba megtekintése követte, majd a temetőben az Magyar 

Gyógyszerésztudományi Társaság, a vértesacsai Kazay Alapítvány, a helyi önkormányzat és a 

budapesti gyógyszerészek nevében helyeztek el koszorúkat.   

 

 

 

A távolabbról érkezett vendégeket  bőséges ebéd várta az alcsúti Puskás Akadámia Sport 

Éttermében, majd a nap zárásaként a „genius loci” más területeken való érvényesülését keresve 

ellátogattunk az etyeki Korda Stúdióba. Utunk során útba ejtettük az Alcsút határában lévő közel 

másfél kilométeres, platánfákkal szegélyezett útszakaszt is. A stúdióban szakszerű vezetés mellett a 

középkori Róma díszletei között sétáltunk, megtekintettük a  Korda Sándor életének főbb 

mozzanatait megidéző kiállítást, majd megismerkedtünk a filmkészítés történetével és a 

filmgyártásban alkalmazott felvételi-, vágás- és trükktechnikákkal.  

 

 



 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Burgetti László vértasacsai gyógyszerész úrnak, hogy ébren tartja 

és ápolja a Kazay által képviselt szellemet és hozzáállást, valamint  ehhez kapcsolódóan megszervezi  

ezt a szép és tartalmas szakmai ünnepnapot is.  

Almási Attila 

 


