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Hivatás és közélet
Di: Pávics László 75 éves
kük jó észjárúsú. Dc kevéssé érdekli

őket

a tudon1ány. A

zö111ük cégképviselöként akur dolgozni n1agas fizetésért
és szolgúlati autóért. vagy olyan helyzetben van, hogy a
hozzútartozói révén lényegében tulajdonosi attitü<ldel
kezd a patikai n1unkához. Sajnos nen1 n1indenki sajátította cl 1ncgí'c!előcn a gyakorlati isn1cretanyagot. hiszen voltak olyan - egyébként hatástanból jó! felkészült - úl\a1nvizsg<isok. akik ncn1 tudtí.lk egyetlen gyári szuszpenziót
\'agy antipszichotíku111ot se1n 1nondani. A.nii pedig az ál!a1n\'izsgáz1auís rl.'ndjét illl.'tÍ, 1nt:gfontolandónak 1arton1
az értékt:lési inódszt'.r átgonJolását. Ugyanis a tesztvizsga
ert:dinényét. an1ire a végzősök egy tesztgyüjtcn1ényböl
felkészülhetnek. a gyakorlati vizsga érdcn1jcgyét és a szóbeli áll;,unvizsgúét sú!yozús nélkül ú1\agoljük. Dc dr. Falkay C_iy·ürgy dékún úrral abban n1aradtunk. hogy a tapasztalatai1na1 és a ja\·aslatai1na1 rövidesen cljuttato111 a karnak.
fJ1: 1inL·:.e Loltú11 dnii/; és dr, Pá1·ics Lú.1:.lri 11::. .\/G'l"T s;,e11á111si

oliln·él átadásakor

/)1: P1/1·ics Lús:l<í l/(;hú11.1· h<i11appa/ c:cláu túff(')f!c fit·
-5. i·h,rL·1·1_'·t: 19~6 1n1{i11s ·Í-t;11.1·:iilcft.-"U .'-,':1.;kc.~·/(.:hc:·,-1·úro11.
!:'1111ek aprop(~ján hoss:as (Qye:rcfL"sfic kc:dri'ink cg.1· i11rc1júr(í/. dc 11c!1L": rolr r.:rf'r.' alkul111os idrJjiunror r11/á/11i.
I) edig Jcgo lú h/i hal'< 1n kt·11 ti rc11ds:crc.1·st·'ggcl t u IúIko: 1t11 k
<1: ;\/(; rT .\':r.'/'\'t':L·si s:ukus:;ti~r fii:onsiigi i'i!L·sci11. ElcJ'hb
hL'ft'kig ií!ld!i/l'Í:\<;,;;tÍ: f(/[ il S:c_gr.'Lli 1:·:z.1·cfl'l/I c1:1·á.~1-.i·s:cr(;s:

í11ilu11ui11yi r.·i1ní11. llll!fi/ 1·i·,!..'.rr.· o: ;\/(j}'{s:c11út1 1si uklu1·ch'·11t·k úrudásár /.J)i·etÚt'JJ t11d1111k lcú/ni egy hcs:t"lgcrl:..,·rc.
/ 1l5_,_ficn (f\'Uf!iÍk gy/1,!.~',1'.l':Cl'L;.\'.l':l·'.

f(j(j()_/ 1 011 g\'IÍ,~.\'

S:t·/\0'S:-i/oktor/'(i. A ,\/ugyur (r:1·1i.'-!..rS:l·rt"s:t'fi li.irsusúgnak kt"í L·ik/11so11 k«rcs:rúl J l'.'':J-lrt;/11 111(':!.1·ei rirkiíru. !11iru1111"ik/11suli1ÍI 11/t'_'.!l'l·i t·/11ilk.('. fiús:: ,·'l'i,t; u:.: FTT /~'s:r
n._''111 111cgyl·i 1irkúrc1. Lrckig ktf'l·fscli 11 ;11ugyur gníg.r.1·:t'-

1·,"s:t·rcr u l'fl'

1~//it'i11ui

s:1.:kci1íjú/ 11111. F/11iikc 1·ul! a ka1no-

ru lllC,!.;_l'L'Í s:C/'\'c:et(·nck {rdClllCS (·s A.·i1·1i/1'1 (;.r/1,!.!yS:t'{/ 1;'.l':f-ll't"n1 l!li','-!._t'L\'Tí U/'(/J/y .'·1·c111 ,:·:: {/ .\f(JS!
i.n '1,r,_;.i ·s: i. 'rt".1;: l.'h" rí · '~ I ,_ ·r 11 u'íd(i í // i(!fdu il usu. .·1 St '111111 e I ·
1rci.1· l:..'gy,_·1c111 (Jluut1! (iy/1gys:cri's: t· /iítii11h'tii t'Ílll hirrukosu. u: .\/(;}'!' .c::1·111Ít11s1i11ak 1ogfo. ,\fu is '<>_!.gc!ír'i/ t.'Slig
l'C.1':.

1•

„ (

u grrígys:crtúráh1111. / ('s:1)rt"n1/ie11 do!go:ik. :lkti'1· 1agjo d
/ia1nara or5:Ú':!.os cri/;:ai j('/!.,Y<'Í111i hi:o!fságú11ok i's a
/ ('s:prt"111 111c_r,_:yci s:i'1Tc:cr 1·c:ct1)·,,·("gt"11ck. 1·a1<1111i1lf u

k('i:ji1rgo !1111í gi ·1Jgys:crcl /úrúsi s:ak11111 i k1 !/h'',t;i1111111ak
.\le':!,alaku!(í.1·1i1<i/ /;.t':d\'e a helyi :lk11dl·11iiai /Ji:o!!SÚ/!. tagiu . .·J: ( J(/}'/ g.r1.1gys:t'l'i.1·111crtch·Í .i„:y1ígys:er(;s: .lún11u1kul1Í/'So. ll'gy1j1uri aniiliriku r.·'.1' gr1:1,t;.\'.l':c1~~\·árrús rvriill'h:ll
hcfe5f.} ·:t'!! s:u k. l'·rr /i. r'I ifs:/i r (! !I o1111·f:sg(1-r upu s:r o I a1u i ni!

kt'·n/c:«111.
:\ lllo:->l \'égzi.'.tt Jlatalok 1n~1r n~igyun értclint::-;ck. a fl'lkészü!tséglík últalúban 111cgJ~h:llí . .<-\z életkorra! inagyarúzható idlínkt.'.nti !ustasúgot h:szúiníl\·a szinte n1!rH.!egyi-

l (_l44-ben ércttségiztc1n. 1najd ut<Ína jogósznak jclcntkezteni. söt az ctsö félévet e! is végcztctn. Dc hüron1 és fél
0\Te elhtirc<1lt:1k a Szcl\jetuníóba, ahol egy hadifogolytúbt1rban \'Olt alkalinarn n1cgisrncrkcdni a totalitúrius 111cn1alit:'!ssal. Ez 11cn1 tört n1cg, slit az éles!útúso1nat fokozta.
il.!\' l 9~f~ nvarún hazatérve !;ítta111, hü!.!V inúr ebben az ors;.~'tgban sii;cs jog. tchút vú!tani kell.
h:ttcrn gyógyszerészhallgat{i . .'\zóta is. ha lúton1. hogy vala1ninck a jövöhen nincs 0nehnc. vagy pl.'dig gerincesen n1úr ncin lehet
1nüve!ni. ncrn csinú!oin tovúbb.
:\ \·égzést kövctöcn azon kevesek küzé tanozta1n.
~:kik \-idékrc akartak rncnnl. így \'L'szpré1nbc k1.:rültc1n.
~lhlll a szülei111 is éltek. !'.gy é\'ig gyógyszen~'irban ck1Jgozia1n. rll;ijd a k(izpontban szakchí<1ck·1 lcttcn1, ahol gazdú!kncL!si és klJrk·\·é] :-;;;.erke:->ztési !l:!adatain1 \)o!tak. ltt sok
llt.'hézséggcl kcllcu n1cgküzdeni a hlünycikkck 1niatt.
i \J:'\5-bl.'.!l gyúgyszertúrvczctú lctt\.'!ll egy újonnan épített
'.·cszprérn-dózs\·úrosi gyógyszcrtúrb<in. ~llH1l cg,:'l!ttal !akúst is kaptain. igy tudtc1111 111cgnlísülni és néhúny éven
bc!ül l.;-'.:t gycrn1L'k.;1n is született. J 95.5-tlíl cg0szcn a 1nagúnpatikú1n ! 992-cs aLipit<isúig pt.'dig gyl1gyszcnúr\·czc1(ikCnt dD!g,1z1an1 VcszprC1nhen.

Íg;,

Llt• l': 11c111 s:uk1·ú11yos g1"<igys:cruir1·c:ch's 1·0/t.1 !~~11
!111s:o11iit t·T1·e/ kL'srJbh. J97i-fic11 kcriilrc111 o púlyára i's
u:11rá11111i·g16hl 111i11t íÍ: l;\. telt cl u s:c111L;~\'L'S nu:gisn1erkcdi,sii11kig. dc ;11ár e:1111t·::;e/(/:úcn is r/il)h rcriilctc11 111c;;{.1·n1c>rhcril'111 a 1111111/i.ússágát. Példú11! r..:11ds:cresc11 0!1·11s1•

ro111

ti: ir1ÍS1Úl

ll Cr:rrÍ,!)_ys:r.:rés:cthe11.

Tt'.tlcnkedni :-;ol1ascn1 tudta1n. ! l)6G-ban doktt1rú!H!n1
icchno!ógiúb(·11 és a v{dasztlltt kí.sérö t[irgya111 a hat{1stan
\'Dit. Ez utúhbíbó! toxikológiúva! kiegészítve szakvizs-
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gúztan1 is. Ez a két terület a szakn1ai érdcklődése111et - és
így a publikációs tcvékenységcn1et is - n1eghatúrozta.
Volt időszak, a111ikor legalább évenkénti rendszerességgel
publikáltan1. Ennek voltak speciális vonatkozásai, például különböző röntgendiffrakciós vizsgálatok. a1nclyeket a
Veszprén1i Nehézvegyipari I(utatóintézetben végezhetten1, ahol örön11nel fogadtak n1indcnkit, aki többet akart
az átlagnál.
És nyilván voltak hatástani vonatkozásai, 111ert et,!]'
111ásik en1'éke111 - úg_vs=intén a s:e111élyes 111egis111erkedésiinket 111eKelő=6 id<Js:akból - az OGYJ izltal a 111i11isztéri11n1 épületében negyedévenként s:erve:etl gvógys:eris111ertetlii ko1~/'erenciákho: .fi'í=iídik. ahol rendszeresen J'elteft kérdéseivel és hu::ás:::ólásaival l'Ollfa 111agára a jigyel111e111et. rlogyan kerüli a gy<jgys:erisn1ertctök közé?
!·la jól cn1l~kszt.!1n, a gyógyszerisrnertetöi húlózatot
1958-ban hozta létre Fritz Gusztáv professzor és Zajta
Erik. aki akkor a n1iniszt~riu1nban dolgozott. tv'linden 1negyében kerestek egy-egy agilis és jól képzett 1nunkatársat: \leszprén1 1negyéből cngen1 vú\asztottak. Sajnos 111ár
csak én végzcn1 egyedül azok közül ezt a 1nunkát, akikkel
annak idején együtt kezdtük.
1\lc111 iiresedcu ki e: a te\·ékenység az elinúlt é\·ekben a
gyárak inten:ív pron1ációs tevékenysége rniaa?

.A. kollégúin1 nevében ne1n tudok nyilatkozni. dc a húlózat 1nüködik és n1cgyénként egy-két szen1ély látja el ezt
a feladatot. tvlcghívnak az orvos értekezletekre. ahol egyegy új készít1nény kapcsán az ún. összehasonlító ninnakológiút isn1ertete111, a1ni ncn1 azonos a gyári pron1ócióval. Legközelebb pl. Balatona\1núdiban az elhizúsról lesz
szó és az ezzel kapcsolatos gyógyszerk2szltn1ényekről fogok beszélni. 1\z a tapasztalaton1. hogy n1inél képzetlebb
egy orvos, annál többször hiv fel. Sőt az is elöfordul nern
r.::gyszer. hogy a különbözö szakértöi 1nunkabizottsúgokban 1negisn1ert nagyhírü orvosprofr:sszorok is felhívnak
terápiús kérdésekben.
Úgy 11u/0111, hogy a l''es:prl;ln 1J1egyei or\·os-grógyszercs: találkozók .\'Zl'JTc:ésében is 111eghatúrozó szerepi.:
\'OÍI.

Söt. az orszúgban clsöként \ 1cszprén1 n1egy-(~bt:n szer„
vcztünk orvos-gyógyszerész napokat a hat\·anas évek közepén. Eleinte évente, aztán kétévente összesen 22 alk<:1lon11nal került sor - egészen a kilencvenes évek elejéig -·
ezekre a rendezvényekre. Ez úgy kezdődött. hugy az ak:kori vcszprén1i kórhúzigazgatóval szak.inai kapcsolatba kcrülten1, inert 1neg akartuk valósítani a racionális gyógyszcrtcrúpiút. l'viégpcdig úgy. hogy a kórlapok u1(1lagos útnézésévcl ú!lapítottuk volna 1ncg a terápia helyességét
vagy hibás voltát. Ekkor n1úr az Egyesült t\llan1okban a
gyógyszerészeket i.;\ég gyakran bevonták a ti.:rúpiúba. ,;\
kórhúzigazgató ennek lelkes híve volt. de az cisö. név nélküli bclsö kórhúzi énéke\és olyan értetlenséget okozott az
orvosok körében. hogy sürgősen abba kellett hagyni. \ii-
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szont ez a kapcsolatfelvétel tcrc1ntettc n1cg az alapjút a későbbi orvos-gyógyszerész talúlkozóknak. Ezek rendre n1agas színvonalú. jó hangulatú rendezvények voltak. Nagy
hangsúlyt ht!lyezten1 atTa. hogy 1ninden alkalon1n1al elöadússa\ vegyek r~szt, söt valan1elyik 111unkatúrsan1 is rendszeresen tartott t!lőa<lúst. Iv1ost is hálós vagyok a 1nindenkori 111unkatúrsaünnak, akik sokat segítettek a törekvésein1
n1egvalósításában. Ezeknek az előadásoknak a jelentősé
gét én ne1ncsak a kapcsolatok építésében és az orvosok tújékoztatásában lútta1n, hane1n a sajút 1nagunk továbbképzésében is.

Aliért 111aradtak el ezek a re11ch z\·é11yck?
1

:\ kilencvenes évt:k elején hoztain létre a 1nagúngyógyszertúra1nat. Ez új feladat volt, rúadúsul 111u11kaeröhiúnnyal is küszküclten1. így· az or\"os-gyógyszerész napok szervezéséről és az Egé~zségügyi Tudo1núnyos 'ranúcs \'eszprén1 n1egyci titkúri tisztéröl is le kellett rnonda110111. i\·lús 1neg 11\.!lll vállalta.
:Véluí11y (;\·1·cl c:eláff az i.'ls/ik kúzátr rú11retrék ki a
St·111111e!H·eis Eg.ych·111 11kraró gyógyszcn.;_,·zc ci111111el és e1111ek kapcsún hallona111. hogy nagyon sok állc11111'i:sgás
grrígyszerésze \·olr. Bekopogtak a pa!ikúha és a:tán ké:rt'i/ ké:rt' adtúk 1u1·cíhh a t'ilni'f ll diákok. t·(tgy k{iclólés
olapjún ,.(;ge:lt.' l':f u h'1·,;/.:e11.1·s,;gct.'!

Tekintettel arra. hDgy politikailag ugyan ne1n. de szak1nailag tekintélynek szá1nitotta1n. a központ rendszeresen
hozzú1n irúnyított egy. de \·olt olyan eset is. hogy két ú!!a111\·izsgúst. v·elük a 1naga1n inódjún clkezdtcn1 1ncgszerct1ctni a gyógyszt:részi.:t('t. i\z évek sorún üsszesen 32 ál!a111vizsgúson1 volt. !\!indegyikkcl jó kapcsoli:11ba kerültcin. söt a 60. szü!ctésnapon1t111 n1<.1jdne111 clú!lt a lélegzc1c1n. an1ikor a szokúsos tc1npóban bevúgódtarn az irodúba. és otl \·ürt az (isszc;.; '1ddigi ú!!a1nvizsgúso1n. J(üszüntcn i .iiittek.
fnilítcth·. hogy hi:o11.1·os kó:ússCgi _(eladaraiuil a ki!c11c\'c11es <-''1·ckhc11 L'Í kl'/it·!f rú1·0/od11ia, 111úsj~'lat!arok 1·iszo1J! 111egi11r 111egru!(i/1iik. 1~·1·cke11 1Ít dolgu:11111k cg.1·úf! pl.
u koi!flíktusos 1111111kat'sopurrba11. 111osr 111cg u: ,\fGrr
Szer1·ezi'•si s:ako.1·z1iíh·úha11 í1!/ú/ko:1111k rL·11cl.1·zL'l'c.1·e11. /Ji:
L·1111L"I is _/{J1/fo.w1hh j~·ludata példúul u ku111ara crikai-Ji:gycl111i bi:ottsiígú/1u11 1·ú!lalt ragsúga. J!iki.!111 !ti'.ia ennek
kapcsán a s:ak11u1 111ai etikai he~rzch;t?

:\ hct\"cnötödik éle!é\·cn1c1 bctölti.ittcin. dc érze1n.
hogy 1nég ncn1 •1 bölcsesség kora jött cl benne1n. búr nagyon sok rosszat is útélte1n. l~leten1 eddig sok 1nunkúva\
telt és n1ost is kcrnényen dolgozoin. Politikai p~irtnak soha nen1 \'oltain se1n tagja és szolgúlattc\·ője SL'.111. l)e a
szabadsúg. ainelyre oly sokat \"Úrtunk. 11('111 azt hozta a
szú1nDn1ra. sen1 a túgabb. scn1 a szükchb köreinkben. an1irc vúrtani. EgyTc nehezebben türö1n a sokarcú c1nbcrr.::kct.
az ésszerüllen gyiili.iletben született intézkedéseket. a
ht.'cckan1púnyokat. inc!yeknck cgyrc inkúbh a 111érhetetlt:n hata\01nvúgy. a tehetségtelen t:inbi:rck ködösítése.
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agyi kapacitúsuk szükösségc a 1nozg;:1tó rugója. Példúkat
is tnondhatnék az e\n1últ évckböl, dc ncn1 teszein. Szún1on1ra az is érthetetlen. hogy vannak olyan vezető tisztségvisclök. akik gy·ülölik. ;:unit éppen csinálniuk kéne. és
a tújékozatlan kollégúkat vegyes érzeln1ckre. kétszinü
1naga1artúsra kényszerítik.
I<..itenneltck viszont az elinú!t évtizedek is szak111ailag
jól felkészült idösebb és tiata! gyógyszerészeket. és az ö
szá111uk egyre nö. iV!ég kisebbségben vannak. dc bízo1n
benne. hogy .:z a szak1naí potenciál olyan kisugúrzó hatúsú lesz. <.1111.:ly n1agúva! ragadja az ingadozókat. a szüklátókürü és csak a 111úban gondolkodó kollégákat is. ;\z Clö
jó példa nlinden 1nús n.:velési eszközzel és n1ódszcrrcl
szc1nbcn elsöbbséget élvez. Sajnos. ennek az ellenkcz(ijc
i:- igaz.:\ hazug sza\·ak is pl:ldút adnak. íg_y az igazn1ondús értéktelenné vú!h:ll. tníg a csúsztatús. a ferdítés. a bazugs<"1g. dc nyugodtan kiinundható. hogy az en1bcri n1u!asztús is 1ncgcngedhet(ívé vúlik. ha pl:!da1nu1att'i. hiteles~
nck hiti sze1110l~iek ezt n1cgtchctik . .-\ jiJvi.)t kell 0pítcni l:s
c'ddozatokat kell hozni. rnig a fejünk l'lilü! e! ncn1 hordjúk
'1 p:1tik,'ika1 l:s a \·issza nc1n huzhat(1 gazdas•igi !ehetösCgcinket.
/\"/i::.rudofl. hogy 11 hc1egci s::.l·rclik L;S 11c111csak a: ur;·oso/.:. ht11u·n1 úk is gyakran igt;nylik a segirsCgúr.

i\·la ú!talúban a T:\.1-szúin. a szú1nitógép. a gy(1gyszcr'irak és a pénzkezt::lés köti le az expediúló gyóg.:_,:szcrl:szck
többségének a ligycltnl:t. ivlegha!lga1júk a panaszokat.
ncn1 1nu!asztj,'1k e! a szükséges tújékoztat{1st sen1. dc nagyon ritka. hogy· egy-egy pn1hlén1a elkíséri (ikct az 01thonukba. 1nl:g szDrnbat-\·asúrnap is fuglalkllZ\atja ökct. Pedig a beteg l-s a gyúgyszcrl-sz kapcs<data nt.:111 szorítkliZik.
11cn1 s1.ori1lí.ozha1 arra a púr percre. <i111íg. a g.ylig.y-::.zcrki~1d:'1s 111cg1tiné11ik. ! la szcn1l-Jycsen és sze111ély szerint li:;yc!e111111el kísl-rjük a bcicgcink S(ll"SÚL i..:sak akkPr fr1gj;.ik
\·;dú_iúban 1ncgérczni. hogy ki is az i.') gy(igyszt.:r0szük.
Stik scgitsl-gc1 nyújihatunk a pn1h!l:rnúik int.:gnldúsúhnz.
!J,1 ,_•n1bcrí inl:!tl1súguk tiszteletben 1:1n,'1sú\·a] J'ugadjuk
likcL 111i..:gha!lgat.iuk a panaszaikaL l\lil:n ke!I ez a gondu:-kodús'.' Saj11<1s a be1cgi..:k hizaln1a !11<.l 111~·!1' ne111 egyl-richnú si..:111 az O!"\'(issaL sein ~\ gyógys1:en'..·sszcl szc1nben .
. \~·: ;'!l1~d~·111tlS biza!Jna1!ansú_g tór:-ad~dn1i jelenség. Et'.cll

csak egyféleképpen lehet változtatni: ha a szaktudúsunkat
fejlesztjük és a 1nagatartúsunk \clkiis111eretcsségcn és e1nbcrségcn alapul. Ehhez nen1csak a hatústani és technológiai isn1erctck állandó bővítése. hancn1 a kon1111unikúció
és a pszichológia valan1int az etika szabúlyainak az isn1cretc is szükséges. Az örökérvényü hu1nanizn1us viselkedési alapszabályait kellene követni, és napjaink kihívásaival összeegyeztetni. Ezt vú1juk cl önn1agunktóL 1nunkatúrsainktóL de a választott és nagy tekintélyt igénylő vezetö kollégáinktól is.
,·I betegek hi:a/111a el.H'isorhan nyih·án a patikáhan
alakulhat ki. de 11e111 csak ott. (Jgy ti'inik. hogy egyre ro111lik u társada/111i 111egitélúsü11k. De ahho:. hogy ehhen válro:ás legyen. a patikán kiriil is jó kapcsolatokra és kö::.6ssi:gi 111c11rulirúsra lc1111e s:üksCg.

Sajnúlatos. hogy ez így van. Egyre többen kifog{1soljúk. hugy a lcgkülönbözübb szinteken 1nilycn vezetőink
vannak. de arnikor n1cgk~rclczcn1. hogy te pl. n1iért ncrn
\'Úl!a!sz közösségi Jt:laclatot. rendre azt a vúlaszt kapotn.
hugy e!ég nckt::nl a 1naga111 baja. 1\z. hogy a politikútól
inindig is tú\·o] tartottuk 1nagunkat, nc111 vúlt a hútrányunkra. Dc a közügycktól való túvo!ságtartús sajnos a
gyógyszerészek között inég rnost is últalános. holott n1inden körüln1ényck közöt1 részt kellene vennünk legalább a
szakrnai~közt'.:lcti 1nunk{1ban. Dc ha ott nen1. hút az idősek
k!ubjúban vagy az iskolúban. fc!vilúgosító e\öadJsokkal.
Hiszcn1. hogy a g:-„·(1gyszcrésznek küldetése van. pl. a kábítószer ellenes tevékenységben is. l·lclyettcd senki scn1
1udja a te téglúdat a közös húzba beCpitcni. ezt n1agadnak
kell 1ncgtcnned. l·ia a t{1rsadal1ni életben nc1n veszünk
rl·szt. nein lehetünk 111ég tcrületí képviselők se1n. aho! pedig sok lia:-;zn(IS dolgot tehetnénk. rúadúsu! a gy6g.yszerészc1 j(1 hírét is úpolhatnúnk. Dt:: ehhez c1nberi tartús és
111eggyözlidés is ki..:\l.
r,)·1ig.1·s::crt·,_,·: ('r.' Isten i.··lrcssc sokáig, cr/ihcn, cgés:;,·ii·ú11ok llH;.!f. sok dolgos ht;rk/i:11a1H1f ús kiis::r"i1161J1 a::. i11tcrizir.

s,"gh~'11.

1-/anká Zoltán
/'r(l/~·.1.1/1111

and puhlfr !((e/)(: Lús;Jú /lú1·h·.\·\ 75 years

