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A Centenáris Gyógyszerész Hét programja
A cen~enáris hét oélja szaik:mai rtud01rnányos
előadások kapcsán a magym gyógyszer ész-társadalom továbbképzését elq8egiteni.
Szakmai kiállitá-s rendezése; maradandó
szociális és tud=ányos létesítmények :Delavatása; anmydiplomák kios2Jtása; a Gyógyszerész
Hét folyamán haladó szellemü világnézeti elő
adások ,tartása.
A Centenáris Hét progp:aman,ja a következő:
l) Október 9-én 'este 6 Óe'1akor megnyitó
ünnepség (VIII, Szentkinilyi-u 21 , Semmelweis-ter em) .
a) az Üinnepséget megrnyitja dr. Mozsonyi
Sándor egYJete:mi nyilv, rendes tanár, az ülés
elnöke;
b) a mllgnyitó beszédet tartja Olt Károly
népjóléti miniSzter;
·
c) szakmai poliitikai kérdés,Elloről ibeszél Hwrangi Sándor, az Országo:s Gyúgyszerész Egyesület nriniszteri bi:?!tosa.
d) tudOlmány-politikai előadást tart dr
Schulek Elemér egy. nyilrv rend tamár;
e) atZ aranydiplo>márkat kiosztj ;L a budapest]
egyetem r ek;tora ;
f) a gwüléS elnöke bezár:ia az ülést
A gyüJésen rész.tvevő diszelnőkség tagjai :
Olt Károly, Ortutay Gyula nriniszterelli:, Vi.kol
János állaillltiltkár, Simonovits István nrin, osz_
tályfőnök, Szántó György min. taruá=s, dr·,.
Dávid Lajos, dr., Schulek Elemér E1gyetemj, professzorvk, Hatvani Béla 1népjóléti min, oszltályÍ8illácsos, dr . Losonczy György gyógyszerész,
a Gyóg~ré.szek Országos .Jóléti Alapjának
elnöke,
A Centenár:is Gyógysrerész Hét elnökei:
Harangi Sándor, dr Mozsonyi Sándor és Székek! Jenő,
2) '.rudományos eloadásole programmja a

következő:

Október 11., hétfő:
1.. Dr,. Bwri Zsigmond egyetemi magjá,!litanár

(Pécs): A gyówszerész hivatá.sál~ helyes !Je.
tö1téoo.
2. Dr. Novák István egyetemi magántanár
( sz,eged) : Beszámoló laboratóriumi munkáia.
tokiróL
3. Varró Aladár Béla gyógyszerész (Makó):
Gyó,gynövénygazdálkodásllll!k és íJ> .gyógyszerész.
Felkért hozzászólók:
Vidovszky István gyógyszerész (Békéssámson)
Dr,. 1\'om Pál egy;etemi magántaná!, !IZ IJ.
lócJajkisérleti lalboratórium v~tője"
Október 12, kedd.:
4,. Dr Csípke Zoltán egyet. c. _rk taOOr : Ke.
nőcsök vizsgáJata (HomogJenitás megállapirtá:.Bill
mikroszkóppal, sth) ;
5. Dr. Kedvessy György egyet magá,ntanáx:
A mikroanalizis és jelentősége a gyógyszervizsgálatbaal;
6 Dr. Mozsonyí Sándor eg.)'!et ny. r, tanár:
EnZmá-k a gyógyszertár'ban,

Október 13, szerda.:
Dr Béky Ernő, a p,edagógus SzakszerVlezet
főti,1Jkára beszél a "GJ"<ígyszerészek az isko[á-.
ért"" mozgalom jelentőségéről7. Dr . Jssekutz Béla egyet ny, tanár: A fájdalomcsillapitószerekröl .
8 Dr, Dávid Lajos egyet ny, r. tanár (Szeged) : A gyógyszerészettan oktatága él! fej Iő
désének utja
9 Dr. Turi Pál egyet előadó: Az antibioticwn-kutatás ..tanulság-aJ
Október 14, csütörtök:
10. Dr. Kovács János egyet magántanár,
igazgató--főorvos: Az országos mentőszolgálat
feladatai és az elsőoogélynyu j tás lényege.
11. Kun Ferenc gyógyszer:ész: A gyógyszeres
vherápia és a magisztrális gyógyszerrendeléS--
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12 Sper gely Béla g:y;ögyszerlész: A gyógy"ze..
részgyakoxnoki idő tarumyaga.

Október 15, péntek.,
13 . Ligeti Fer ene gyógyswrész, .;gyetemi elő
adó: A pmaldehyd "ex tempon;" tisztitása a

Szakosztályunk
Országos laggyülése

A Szenkirályi-utca 21 sz: alatti Semmelweis-ter~emben olktóber 10 -én
d. e. 10 érra,ko•r
támnáL
14. Dr. Nikolics Károly gyógyszeDész, v egyet ke:odődik országos szakszervezeti taggyülé.:lürrk
!:anársegéd (Sopron) : Gyógyszemrizsgiálatok Ennek pTo:grammja a következő :
. l. Októhflr 10.-én d e 10 óTakor Székely
a gyógysrertárban.
·
Jenő, a M. M Sz. Sz.
Gyógyszertári
15 Dr. Erdey.Gruz Tibor egyet. c . ny r'k ta.,
Dolgozók Szakosztályának elnöike, megnár: Emulgátorok és nedivesitők
nyittót mond ;
Október 16, Szombat;
2 a Szallltanács részéről felszólal Piros
László, a SzaktaOOcs helyettes-főtit-·
összefoglaló előadások a női iwari hormo..
kára;
nokról.
·
3 . Hatvani Béla min . o, tarrácsos a minisz16 Dr . Mödlinger '.Gusztáv egyeternic ny rk
ter nevÉiben ki:iswnti a taggyülést.
tanár : A női iva.ri hormonokat termelő szer4
.
dT
Weil Emil, az Orvosok S:Zaibrud Szak ..
vek anatómiája és életta11:a.
szarvezetének főtiltkáu 1 az EgésiZSég17. Dr. Clauder Ottó, a Richter Gedeon gyógyügyi Svakszerve"et f<Mlp~tését és célszer<vegyéJszeti gyár főmérnöke: A női i·vari
jait ismerteti ;
hormonok kémiája
5 Hercegh Judit, az Eg,észségügyi Sz&k18. Dr Fritz Gusztáv egy•et.. c . rik taná~ : A
!3Zervezet főtilbk:á~ a üdvözli a Truggyii-női ivari hor•monok hatástana.
lést;
3) Október 10-én, d. u. 4 órakor dr . Kazay
6. H artmann Tívaitar, a Szakosztály ti~,ká
Endre Gyógyszerész Otthon fekwatása Fel•av<;tra, titkári jelenrt:é&t ~z.;
tó beszédcet tartja: dr Losonczy György.
7 . .,Kiválró munkás"-ok kitüntetésének kiosztása
4) Oilltóber ll-én d u . :fiél 6 órakor a Gyúgy·
szerészi Muzeum ~elavatá:3a. Felavató beszédet Október 1 O -én d u . 2 úrakor:
rt:artja: dr Mozsonyi Sánd01".
l dr. Végh Antal egy előadló-tanár üdvözli az Országos Szalks?Oer•vezeti Tag.g,yü5) Világnézeti előrudás sorozat olktóber
12-14-16. --án, szrukmai előadások előtt flél
Jést;
2 dr . Losonczy György kartárs. kioSQ;tja a
órás tar talommal Az ~el6aidások cime:
szakmai Krubay János-dijakat;
'l'erv:szerü gazdlálkodás (Sándor Pál) .
3. Szakmunká,s-tanfolyam megnyitása. BeNépi demokr,ácia (Földes Mihály).
s2lél: Fehér László kartárs, a Szakosztály vezetőségének ta,gtia, a szakmunKözegészségügy a rrépi demokráciában
felelőse;
ká:sJtanfo!yam
(dr. Bakács T~bor).

Kazay Endre sajátkezü felj•gyzéseiből
V er ses bekezdés•eim kulönböző tárcacikkeimnél
Gyógyszereinkre vonatkozó mondák és hie·
delmek (Gyógys:llerészi S~remle, 1917)
Meg-megjelensz oh hű 1emlékezet
a mult mcsolygó, ró~sás :kJé:pirvel;
a gyermek évek holidog JrepZ>etiét
szines mesékkel te ltöltöiJted el.
Nincs már mesénk, lellikünk ~i,iJOen sveg1érzy,
szivünkre i:s kétely eTesZikedett,
arcunkra ritkán hoz futó mosolyt
egy boldog korból .
az emléJoez,et.
2) A titokzatos jestményhez. ("A B. Gy. T. titokzatos festményérő1", -- Gyógyszerészi
Szemle, 1917..)
Ki 1Jagy, kit a domonkosok talárja
Takar? s ki állsz az arpathekeL misztikus

1)

ködéből

Reánk tekintve?
Orvos valál vagy gyógyszerész? kit a

--

Tudás vágyától nem védett a stóla?
Talán te vagy a szabadság első hőse
Savona:r ola?
3) Ethnologia a patikában - (Gyógys~
Sz.emle, 1918, ápr . )
A népell<: lelke váltollÓ, 1111ik!éntt a tengerár:
Soruszor seJrelyes partjain hitvány kavics
S üres kagyló hever,
De o'bt, ahol a vi?J sulyos hajót emel :
A szirrt:ell<: wlj án drrágagyöngy ter em
J,) Gyógyszerészek a mü1Jészet és twlo1námr
(Gyógyszerészi
szolgálat'liban 1918. május )
H armoniás sor okban szállt a gondolat
s viisznán a szinek összhangja kelt
kezük nyomán.
Beszélnek hozzánk sá,gurt per gamenten,
kik immár rég a sir ban nyugszanak lenn.
6) Jpa,müvészet a gyógyszertárban.:
összhang uralkodik a tér, idő
s a mozgás minden fwjá;n, méretin;
megnyugtató haltá:suk mint a dal
fill ünkre s ha szemün!ket "'ri ezili.
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Olt Károly elvtárs

BA EDER
mórkacikkei

közkedveltek!

CAOLA
OVENAU
EXOTIC
BELLART
VELMETINA
•
•
BAEDER BABAAPOLilS
A legkönnyebban

eladható,

mindenütt

keresett készitmények !

4 Gregor'its László labmáns, a szakmunlkások részér ől j'elképesen átveszi a tan. folya11101t;
5 Gerő Miklós kartárs a 40 évnél ho~szabb
idő óta a pá1:11án müködő kartársak
részére átnyujltja az okl.eVieleket;
6 Gyarmati Liiszk5 egyetemi hallgmtó az
egyetemi if:iuság nevében ikö·svönti a
taggyűlést;

7. Pércsy Lajos laboráms fels2ló1alálsa a segédmunkások prdblémáiról;
8. Határozilit az E1gészségügyi g"akszenvezetbe tör:ténő lbe]iépésü~kr ől
==~--·---·-="........---

A vonalak .összhall(gja is csorllá;s:
Egy megfagyott zerue és semmi más.
5) Ritkaságak és dr'á,gakövek a gyógyszerel:
között.:
Ben AkibáJtól ránk =radt
mondás, hogy a Nap aliatt
uj semmi sem található.
A tndomáiny is csak tapog;>tva j ár
az ősök áltwi jár1t uton.
@felejtett kinesüniket meg·m~veti
De utóbb mégis fölszede,gjeti
7) A magyar gyógyszerészet szerepe a nyelvujitásban..
Ha Schuster s Bugá.t könyvét olvasod
a gunyoros moso.ly biz' nincs helyén
szavak fölött, mit akkor alkotott
buzgó heviik; mikor a tó szinén
vihar· dul végig és tespedt vizét
földulja a sáros fenékig.:
megposhadá,stól nventi meg vele
mert álló vizen a Juilál 'helye .
TörekvésUk igy védte Gyula'!/, Pál:
"őnélkülük, öcsém, ma ugatnál."
A másolat hitcléül:
Bpest, 1948, okt . 9..
Dr. VÉGH ANTAL
(A~ l-4..hez megtaláltam a cikk megjelenési helyét,)

személyében egy évvel ezelőtt olyan ember keült .a , népj61éti
milüs"térium élére' aki vaióban
a szwen v1se~te a nép j ólétének ügyét és vasakarattal, lankadatLan erővei ~átott hozzá, ho•gw
rendet ner emtsen az álianwez,etésnek ezen az
elhanyagolt ter ületén.. A nép jólétér ől éS közegészségügyéről a feudális uri Magyarországon
a multban sokat beszé]tek, de loeveset cselekedtek Olt Károly elvtársnak va;Jóban évtizedek mu·
•as2ltását kellett pó,tolnlia s folytatva elődje,
J\IIolnar Erik ·elv•tá,rs uttörő muukáját, a népjóléti mimsztérium vezetésélt mindienekelőtt szocíális sz·ellemmel töltöute meg.. A r<égi, korhádt
adm1msztráe1ót felelősségJgeJ átLtaJtott n:nozgé-.
kony szervez.ettel kellett hely,ettesitenie, mert a
fasiszlta hábor u, a pusztulás ~gsokszor·ozta á
tár ca feladatatt. Olt elvtárs a lVIagyar Dolgpc
zók Pártjának támogatásával jól oLdotta meg
:flelaJdJatát. Legnagyobb érdeme talán, hogy mintaszerüen szervezte m~ és bonyoliil:otta le hadifoglyaink hazahoi:'Jatalát és támogatását Az
elmult évben száze"ernél t<lbb hadifogoly érkezett haza, s ezek e1látá1>ának gondja óriási feladatot rótt az uj népjóléti minisztériumra
De más területeken is jó eredményeket ért
el Olt elvtárs Az ip>JJregészségügy terülert:én kü..
Jönösen nagy elórehaladást tietitünk Ma már
ott tartunk, hog.y a foglaJikozásból eredő árta]..
mak megelőzéisbért harcalinak a népjóléti mi·
niszúérium szerve:oetei és intézményei Olt elv..
társnak és sziVIÓS mnJ:Iikiájának köszönhető az is,
hogy 1947-ben·éS 1948-ban az; eddig elérheretlennek hitt üdülőhelyek is megnyiJ.tak a dol•gozók
SZJázezr ei előtt. Elég, ha itt a neg;)l'edmilhós ba.!atoni munkásnyaraltatásra, az üdülőhelyeken
felépült és me~nyilt , a dolg1o2l6k 1'1g'ész.ségügyét
és piheruését S'óolgáló intézmén)'1ek tömegére
utalunk. A gyermekek s>Jázezroeit is Olt ehvtár~
minisztériumának gondoskodá.sa juttatta a;o
idén hazai és ikülföldi üdüléshez De Galyate.
tőn é; a kivált:ságosolk egJ'1éb nyaralóhelyein is
az idén már élmunkások és mirrúagili?ldák pihen..
hettek. Eredn~ényekben .gjavdag év után, miniszterségének első évfor duló~án köszönti ük
Olt Ká,rolyt, aki j() kommunista munkával hiven :szolgáliva pártj át és asztá1yát, elé>bbrie vitte a dolgozó magyar nép ügyét
!

Mi a "8 z a b a d N é P11 tárgyilagos, méltató
cikkéhez hozzátehetjük, hogy a Gyógyszertári Dolgoz Jlc
Szakosztálya O l t Károly miniszter elvtársnak l;:ö..
szöni az uj gyógyszerészi .törvényt" Ezzel együtt a \é.
gét a gyógyszertárak adás.v~telének, örökölhetőségé.
nek és elsősorban a ny'ilvános jellegü közületi és int:áményesit-ett gyógyszertárak törvényes biztosítását s
minél szélesebb térhódit.ását
Röszöntjük. ~min

den szer'etetünkkel további jó munkát kivánunk minisz.
ter-ünknek,

Á GYóGYSZERJ!JSZ
'

A gyógyszertár közegészségügyi intézmény

A Centenáris GyógySZJEJré:sz Hét és az Országos Szakosztályi TaggyűléSünk előtt nem
tndtunk már ebben a hóna,pbal!l ,még egy külön
ooggyülést össz;o~hirvnd,, hogy azon tagságunka,t
az eyész zMóra-kérdésről tájékoztaJssuk. Igy arra sincs mód, hogy egy taggyűlés oowetében
meghallgassuk kia,laku!Jt és ki nem alakult kiViáills!Íigaikalt Mi tmagunk azonban kötelességünknek taltj uk, hogy a tárgyalásokról és azok
er•ed!ményéről
elmondjunk mmdent, amit tudunk
Amikor először J'elhwattak iberunünl{et a
Gazdasági Főtanácshoz éS tudomásunkra hozták, ho.gy utasítást kaptak a gyógwszertári záróra megv:áltozta,tására, _ már aJkikor érevtük,
hogy e ki'Ván'ság elől .egészen tmer ewn még a
Szakszervezet sem zárkózhat el Talán mondjuk
meg nyiltfl!n: éppen a Szakszer'VCeZJet zárkózihatik el a legike:vésbbé. M€1It mirvel érv,el,tek? Azzal, hogy a munlk!á.sság érdeke, gyógyszer ellátása követeli meg, hogy a gyógyszertárwk le,g1aMhb este 6 óráig nyitva mrtsanak Igen, már a
Legelső tálrgyaláson egészen határozottan meg:mondJták, hogy ezzel az egyórás 2lá,róra-meghosszabbi.tással el lehetne kerülni a tOlVáJbibi in·
tézkedéseket A munkálsság egyeteme.s érdeikeire hivatkoztak és mi eZJZel szemben alig is közöl-hetitünk mást, mint hogy mi magunk is munkások vagyunk ÉS hogy milyen hihetetlenüi so
kat számit a mi dolgozóilink szempontjfából az
az Elgy óra, amivel toválbb kell dolgozni. Mi
megmondtuk, hogy ezt az egy órát vai<'iba!n ellopjuk a pártunktól, a kiliturális törekcvéselnktől és a cs&Jádtmkt.ól
·
Erre az volt az érv, hogy a munkásság
összesség;éért áldozzá,k fel azt a~ e,gy ó r át és
hogy nem szabad .el relejtenünk: mi a közegészségügy s·zolgál:a.tában •álln~ ÉS ez & hivatás
egyre nagyobb áldoza,toikat köcvetel tőlünk
Senkr ne higgye, hogy mi nem hi'Vatkoztunk a gyógyszerész ügyeletes szo],~ata-ira.
Amikor nemcsak nappala, hanem aJZ éjjele is a
betegeké.. Eren felül pedig meg kellett á1la,pit:a:nunk, hogy az oszmtlrun munkaidő é"vény:bentartása mégCSuk vill:á.s sem lehet a Gazdaságii
Főtanács 'bármilyen foruráiban készülö utasításában.
Éppen ezér,t hivtuk össze s<Jeptember 16 -i

,,TE R LA''
GyógyS>erászek

taggyülésünket. Ezen áJ1ástfoglaltu~ áz OSZtatlan munkaidő feltétlen és változatlan fenntartása mcllett. Ugysz'nté:n határo21atilag ki·
mondtuk, hogy a napi nyolc&rás liTlunkaidő a
gyógysrel'tá:i· nyitásától kezdődik
Igy, eZJekikel a .hatá!rozatokkal késZlilltünk.
a1rra, hogy ujra ösSzehivjanak bennooket, ami
azonban nem történt meg Bennünket csak arról értesítettek, hogy olyan értelemben irtak át
a Népóiéti Miniszt&ri>umhoz, aidjon ki egy. rendeletet a gyógyszertáraknak este 6 órái.g tört.>nő, nyitva.tartásá,n:íl, de amraik kihangsulyozása.
mellett, hogy ez a napi 9 órai mu~aidő a
gyógyszertári munka-vállwlók kollektiv szerző
désben h':zltosi•tott 48 órás munkaidejét uetm
érintheti. E,zt a hirt már szeptember 16.-i tag..
gyülésünk kimondott h&tározata után kaptuk.
Ugyan mi 'tlWJradhatott volna, milyen fela.
d&t ezElk után a mi •számunkra? Mind<lll es"-cközzel megvédeni munkavá,llaló kartársaink
hely~etét és biztositani öl<et, hogy ebből a köz.
egészségügyi szükségszerüségből ne ők keritljflnek ki legyőzöttekként Mind~n módon kiharcol·
ni, hogy ezt a 9 6rás munkaidőt soha senki ellenünk ne fordithassa.
Maga az eg1ész kérdés sokkal nehezebb volt,
mint wmi!yennek az első pillanatban láttuk; .
Félnünk l<eHett attól, hogy a tulajdonosi kar
egy része ujra előveszi a felsmbadulás elötti
módszereit és megpróbálja rábimi ruz alkalmazottakat, hogy azok ngy dolgozzák le azt a heti
48 órát, hagy a1z 1smét csuk az ő érdekeiket szol·
gálja Félnünk kellett attól is, hogy a mi szakszervezeti tagságunk ma, még l<ecvésbbé öntudatos 'észe esetleg hajlani fog az clféle megoldásoikra és káribavész minde•n mun"<ánk, összedől
az egész épület, 2;mit a felszalbadulás óta szociális tel"Vs~erüséggel :flebépitettünk.
Mi !ffi:JJgunk is munkások vagyunk, - ne~
}ehetünk munkáse!lenesek És tudjuk, hogy mrvel tartozunk ezen fcl ü1 ru magyar kö2legész:ség·
ügy szolgálf\!tánuk. De nem va.!rru:nk v~kok é;nagyon jól tudjuk, hogy a gyogyszertar-tular
donosoknak ez az egy óra roróra-meghosszabbl·
tás még akkot is sok&t számit, még akkor .is so·
kat pr ofitálnruk belőle, ha ugyanaikkor rmn~en
gyógyszertár szalgálatot t&rt.. Éppen ~·
nemho:gy mindent, de semmit sem "behet átha1'1i-
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Mi

gyóg~szertáJr_i ;J_o_lgoZIÓ'k odaadtl!k napurillmak &p:

VALLAS.. ÉS KöZOKTATASüGYI
MINISZTÉRIUM

pen ~zt az ma]at, amelyet mmden tekintetben
Tárgy: dr. Tur i FláJl és dr.
más téren a legjobban J'elhasznállrattunk volna
Mödling1er Gusztáv eli),
De ezzel aztán clég"djenek is meg 'Es ami áldoadóii megbiza-táisa
zat még ezen felül adódik amivel 'biztositaru
Hiv. SZ.: 3185/1947-48
lehet a gyógys:?!ertárak :mtlködá~nek zavarta,
lanságát, a munkásság gyógysrerrel tö-r:ténő el. Értesitem a. Taná!cs utján az orvostudomá
látását, azt már a tulaj.donosok V~állaljáik I,gy n?."'. k~rt, m;sz<;nnt a Gyó,gyszerés21l<épZlés Karalakult kl az !' véleménv, hegy a .gyógyszertár ~ozr AlJand o ~J;zotts~ga ~olyó 'évi julius hó 12rakban dorgozo munkarvállalók ugy dolgozzáJk le en hozott hatara2latat, me!ly szerint dr Turi
a heti 48 órát, hogy elkezdik hétfőn és valame- Pál "e?yetemi _t:JJ:rársegéd!et az ,.,Antibidticuly'<k nap délutánján 12 6mkor leállnaik Mindc mo~ es dr. l}Iodltnger· Gusztáv egyetemi c rk
egy,_ hogy ez a hét melyik napján történik t:'n;art "A vrta:mmak és harmonok" dmü kol
És 11tt kapc,~olódik be Hartmann Tivadar kar- legm~wk egy féléven át .történő elöadás'val
társ:'nknak az az elgondolása, hogy állitsanak rrlegbrzta, jóválhagyá1ag tudíomáJsUJl vette: és
be, rll~tv:e alkalmazzanak a tulajdonoswk, pi!la- nevezetteket előadói minőségükben megerősí•
natnyrla,g: még a, Budapesti Gyógyl3zerész TeS- tem"
ttilet P!5 munkavállaló gyágysze'l'észt akiket a
Budapest, 1948. évi s21eptem1Jer hó 17.-én.
budapesti gyógySzmtá-r·awban a
különbözö
A miniszter vendeletélből·
Ji,apjain 12 órától este 6 óráig dlk oszta,nak szét.
dir . ' Szántó Györ gy s ik.
Ez a 25 gyógyszer<ész U<Ohát a Budapesti Gyágy,
miwis?Jter; ianácsos .
srerén Testület alkalmarAJ!ttJa. E}ZJeknek heti íl6 Pazmány Péter Tudományegyetem Tanácsának
órai kisegit{) munkaiideie ldadja a teljes kollekBudaipest
ti'V fi:l!etést, s ennek mindeu szociáli:s és gazdasagi terhét a mnnikáltató rójja Je
A hangos kiáltásra nagy
És itt érkeztünk el a:hhoz a pon~hoz, ami:kc'r nyugodtan elmon:dJh&tju:k: 'nem szwb&d 1\á,zaszükség van . . .
doznunk! Mert n001 tudunk aikkom áldozatot
- Levél a Szerlceszt6höx -hozni a magunk élete rovására, mi, aikik megis
Azt irja, hogy ,,a szakmai kr·ónikás szétnézett s
a koUekticv S7Jerződés szelinti munkabjztonság- meJ?;lát.ta az egész szakmát-!" - Bát·csak azt eredmé..
ban dolgozunk, ami relélne azzal, hogy 25 nmn- ";'e~é mielőb.b ez a meglátás. hogy valamint a kulákl)an~llkűli kaJrtársunkat kenyérhez juttatjuk
sag erdeke nem ar.o.nos a nagyt·ömegü parasztság érde~
S ahpgyan felvetettülk s meg j,g fogjuk olda- kévei. niéginkább a gyógyszer·eszi jogosítványosok so
s~:ázalél,{á~ak érdeke. _-nem azonos többé_ a 20 százaléknyi
ni, a dolgozó ,gyógys21eré.szek helyzetéuElk tisz- ktsebbsegevel.1 - Htszen a gyógyszertári jogositványo ..
t.á:zását, ugy meg kell találnunk a megfelelő sok 80 százalékának az azonos berendezési és felszerelési t~rheléssel - nem ad lehetőséget a gyógyszertár a
megoldást ana Ls, mi lesz. akkor, ha 'IJiem gon
doskedunk ugyanígy, ugyanilyen szadálisan se .. haszonélvezetre: v_~gy felelős vezető beállitására 8 igy
rrédrnnnlcás szakVársainkról is. A laibo'ránsokr:ól, b~leset.. _betegseg, oregség, özvegység esetén a jogosít~
v~nyos, Illetve <esaládja a senunibe zuhan .. A hangos kiáJ.
technilkákról, a pénztárosnőkről és a. takaritó- tasra nagy szükség van! - A gyógyszer·ellátás uniforJJ(iluől Ez ma még nyi:tott kérdés; de egyfmma
mizálásával máris kicsuszott a talaj a 80 százaléknak
parancsoJó szükségszerüség:, mimd~n gyógyszer. talpa alól és a v.ályogház, a majorSág, még egy-Itét
tár i dolgozó helymtéa1ek a ho:wAialakitása a ~izó nyomatékával sem ad lehetőséget' az emberséges
eletre! - A problémáit töm.egét az rállamositás oldhatmegváltozott :zár &r•á,hoz
ja meg! Ez.t ped'ig mielöbb elérni a szakszervezet'en Jm_
Mi résen !•eszünk! És nem engedjük, hogy resztül lehet! Hangozzék el hát mielöbb a kiáltás, a
8
Budapest, sőt Nagy-BudaJpest egyetlen gyógy- kulisors alól legyen végre ezen a vonalon is felszaba
szertárábau másként dolgoztass,anak a gyógy- dulás
SüTő
BÉLA
>szertári dolgozókkal, mint ugw, hogy azok a' hét
gyógyszerész, Mohács,
va1amelyrk napján 12 árukor" aJbbahagyják aJ
lnunkát. Ami ezen kivül még probléma, az ils
Látju!k mi is a prcoblémárt:. Ka~áTsam, de mi il1!~he
meg fog oldódni Aklálr arról van szó, hogy a Ziebben :szólalunk meg ebben a bonyolultt ik:érdésben
belső gyógyszertárak hogyan segi:tsék meg a Kaxtár.s·am a hosszu gondOlkozás és szomoru t<bpaszta..
kül'telki gyógyszertáraik fokozottabb ügyelet\" l"k>k Ilitán eljutdtt odáig, hogy basZJélhet .rukár az álla-nek el!áfásáJt, a:kár pedig arról, hogy ez ab mositás szükséigességéről is. mi - hallgatunk. Mi csaikl
egész nagy bomyoln1t rendezési ügy fel ne bo- egyet tudunk !és szere\:m.ők, [ha ezt Ka1 társunk is tudomásul VBnnié: biztosan menE-telünk a magyar népi derítsa a muukavállalók és munkáltatók edd!igi mokrácia utján a szocial.Wrrm1s felél Ebbe aztán m.inden
zavartalan együttmüködését
-belefér_, Nem, maJ fllég nem lielhet ~t a szakmát közös
.
(8:;. j.) karmesl:eri páká'l'al verenyeln!.

hét
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A Centenáriumi Bizottság tagja :
MINDEN GYÓGYSZERÉSZ, a maga egységes és tiszta állásfoglalásával, a magyar népi demokrácia sikján - a közegészségügy eszközeivel.

------------------------------~-------A Politikai Bizottság határozata és az
értelmiségiek
mokratikus társadalmi gazdasági fejlő!]é,s sor án a magyar értelmiség mind nagyohib mérték-ben vál,~k olyan ·értelemben do!.g,ozóvá, ahogy
dolgozóvá kell a szociali~mns építése közben az
egész társadalmat alakilbannnk. ('Pl : ruz orvo·
sok nagyobbr,észe kóthá:zi, tehá.t üzemi dolgozó,
aki.nek ugynervezett mag1ái!YIPraxisa ninc·,s, sub.)
Er ösen kibontaJkoz.ik a;z a folyarrnat is, s ezt. hatái'cZJottan támogatjuk, hogy a murnmisság és
a dolgozó parasztság köréből mind több és liöbh
friss uj értelmiségi nő ki Döntő rnódon nveg"
változtak ezenkivül- rérte!miségünk kör-ü[ a társadal?ni-gazda.sági viszonyok A nwgváltozott
obfektiv körül!mén,yek, továbbilL azok a hatalrna.s politikai és gazdasági eredmények, arniket
ei-értünk, megváltoztatták az érteinriség jelen,tős törnegei'11!ek osztálytudatát is Elmondlhaltjuk, hogy na,gy tömeg1ei min&jobban kezdenflk
rátérni arra az utra, amelyet program-nyilat·
kO'zatunk az értelmiség H~ámára fe!E.drutként
megjelült: a nép szolgó)atának utjára
Szemtanul vagynnik annak is, hogy ebből a
változáSban lévő értelmisiigjből ÖIIV@dietesen
Sl'lép sz>á;rnma1 kerüJ;teik ki olyanok, akilk mint
Pá:rtnnk uj funlkcionáJriusal, pártmunkáslli, alktirvistá:i6_ mozgalmunlk nregbizhartó harcosainaik
mutatkoznakPárt:nnik tökéletesebb élcsapat j.ellegén€1k
kialakítása során teljesen helytelffiiJ lenne tehát_
az a gyakor1at, hcJgy m értelmiséget, egés,reben.
osztályidegeli elemnek tekintve, a Pá,rtból tö·
jellemző!)
megesen ldzá;rjnk Kétségtelen, hogy befumkOtL'
Kétsé,g:telen, hO'gy az elmult é:vtize&ek ma- tak közénk osztályidegen, korrupt, karr-ierista
gya.r értelmisé,ge tu1nyomórészrt polgári jelliegü ért.elm-iséqiek Távolitsuk el őket a Pártbó'l kiértteimrség volt Egyn:·észt cSal!rcli, gazdasági méletlenül! A napról-napra jObb k01nrnunistává
ka.pcsolataá köMttéJk a kiz·sáknránvoló osz•tá. szilárduló' értelmiségi párttagságunkra azonban
lyoikhoz . Meg Jcell különböztetni ettől a rétegtől
van.
a, tőkés Ma_ayarország azon értelmiségi töme- szükségünk
Pá,rtunk ~gészségesebb szociális ösretétela
geit, akik ugyanugy kizsákrnányoUak vortak,
:végez~ük el a helyes ,szempontokkal
rnint a rnunkás. e ntellett sokuk munkás, 1JIL- érdekében
végrehajtott
munkát Páwsuljon e~
raszti szár·mazásu is vol-t, osztályhelyzetük sze· azzal, hogy tisztogató
O'kila;tási, nép nevelő-, kMer-·, stb.
rint fuehát a nép mellett lett volna a helyük,
hamis osztálytudatuk a0onban arra az utra vit- munkánk sulypü'l1tiá:t a munkásSág és a dolgote őket, hogy a néptől elszakadva a kízsálmrá- zó parll!sztsá!g körébe ihelyezztik, ezzel a munnyoló os:tbályokaJt szo]gálják Ez a réteg- a fel- kávaJ pá,rhuezamosan azonb!tn terV"re:tüen azon
szabadulás ntán, jel-entős tömegeiben, mindjoth- kell dolgozniok pártszervezeteinknek, 'hogy m.<
ertelmiség pártunkban lévő !egjobbja1 napról'
ban és helyesen ismerte fel osztályhelyzetét
napra mind jabb kommunistává fejlődjenek·
Tisztán kell Jáknunk azt is, hogy a népi d~

Pártunk Politikai Bizottságának a tagfelvételi zárlatrói szóQó határozata, továbbá WOOili
felszóMása, hogy szerrve:ne~eink a "zár lat idef•e
alatt vizsgálfák felül u párttagságot, távolitsiLk
el a, párt soraiból az oszl!ályidegen, korrupt,
karrier·ista elmneket", - az értelmiséget il"e-tően a következő megfontoh'i~oikat teszi szükségessé.
_ Néhány pá.rtszenezetünk a hatáJo•zatot
hel~elenül ugy magyarázta, ho:gy mo's't a pártszervezeb~ket az értclm;,ségtől meg kcll tiszWgatui Ez a helytelen érkelmezés jóTészt elméleti
tisztázaJtlanságib<il ered Nincs tekintett<Jl ::~na,
hogy az értelmiség n1m1 külön osvtály, s nem
lehet egés>Oiiben osztályidegennek minősitni
Az értelmis-égre is, mint foglalkozási \'i,grw,
érvényes az, amit Lenin a prurasztság'gal kaposolaJtban véglegesen tis•ztázott: '3'Z értelmiség
- akárcsak a pamsztság - os~tályszempontból
<<étegezett, tehát ikül!önlböző rétegei máS'-más,
maí:rxi értelemiben vett 1lá,r sadalmi osz'tálybai
tartoznak (Hasonlitsuk össze a tár•sadla1mi termelésben vi-tt szer•epe alapján az @ztályho'l"atlartoezandóságát egy ·üze:mii mémöknek, e,grv alkaJmruzottat tartó váHalkO'ZÓ m§möknek és a
tőkés rend.sz,er egy gyárignzga~ójának, aki é>'relmiségi foglalkozása tnrellett a gyárnak részvénvese ;" Jóllehet, mLnde.gyiik értelmiségi foglaJrr<'O'ztásu, mégis mindegyilli: más-má;s osztályba
tar.toúk, s m\ndegyikre más-más osz:tálytndat

.;."_;;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'I'~kin~ttel kell Ie:nmi arra, !rogy a ha:t-"tro-

za~ ~>I?S Vl'S~zha:'got keltett a pártonkivüli érte].
mrsegrc;Jr taborálban. A >fclvételi zárlat l"tt
n~gysZJamu é;ttelmiség,i várakozott ana ~~':

p,art:'mik S!(J_ra~tba ikerülhessen. Most a ha'tá o~
megJ elen , . 't
..
'
r ozw,
" -.. " ese o -~, sa,Jatságos riadalom észlelhe-~ .kozt\ik. Allasukat, munikáju'kat féltik ami
ert a Par-t kapni becsuikódtak előtitük Ezt '
~
UJ;]an :f'élelm_et a l'ea_kció tudiatosan· ·ki,_ __ az,al.
Ét· J · ' 'It=ZnaJa.
-' : ml'Se,gu pá!1tmunkál'laink, agitátoraink
kO.ie;!~ssege, hogy megértitessék: szó sinc.s i!yeS_mrr?I. Me,q kell magyaráznunk, hogy Pártunk
lamawal, szernben a legmaya.sabb követelményeket, tamasztjuk, de sokan va'rllnrtk ol a, k
~~tk ba~ ;nunkahelyükön becsületesen Jor:;'á 1:
J,ak a, ;zept demokráciát, .a, politikai és erkölcsi
ere~tsegnek még nern jutottak arra a, fokám
arntt, eqy ko-n;rnunistától elvár·unk.. Pártunk
tagsaga,;a tehat még nern méltóak Munkáfukb~n, , elornenetelükb-~n az?nba-n ebből- nem: /.ehet
M.tmr;yuk , gyal1!lgy hsztázznk a Pártü'l1 be
Iuh e~clmr,s_eg;_ .k?rei:Jen is, hogy a <t·::~g,jelöltté
vaJo vrsszammosrtesből hátr ánynk nem leh t
azt -,ne ugy ·teki n~se'k ' mrnt
·
,
.
· e '
e!1telmrség~ellenes
?ll!dJ aratot és. ~ássátk be, hogy to:vábbi munká.JUkk:'-1 keli herdemelniök a megti.sCZJ!Jelő pé!1ttagsago:t __ ]{öztü~ és a Ibefurakodott ko""_;~t
e.~ernek ko"?iJt, akJiknek a nép·i demokrácia feleI~~ _posz~Jam ~ehol sinc.s helyük, természetesen
kulonlb:>eget tes,zünk
·
A pártonk:rvüii, a néJpi demO'kro!CiáJball ma'
m?g~·zr"!'d·'
ar _ulo, die m~g ing~adozó mrugyar .értel-r _

ir---------------Figyelem!

Vlgy_ük lbovcább azon az uton, amelyrel
Partsz;ervezeteinknek módot ke U ta./almok ar-ra, hogy rnegrnutassák az értelmiség> e k _e 1"t
0 t a _r.engyelors.?.Jági Wroclaw-ban leza,j.
kongresszus_ ="Y
,
•t
llott
t ertel-rntsegi
· ,
" e~od
'~ m.enyer .
t _a vüó,a halad~ értelmiségének legjobbjai
1és ramutattak arra , hogy
gyul-tek ,ossze
t
. a béke,
hal ad o udomány és rnüvé.szet nagy ,. 't .
a
a ls',
ugyea,z
;'~o zas.z -rrnperialisták, az uj tasiszták olda,..
Zárol fenyegeti veszély. Meg?nutatkozott G20nban a kongr·esszuson az
is, hogy
.
.
w " v;"
"IAhU n'epet·
nern akarnak háborut és e!ég ereiük van aklwz
hogy ';'egvédiék a békét és a kulturát a,z
fa.s_,sztóktól!" Az értelmiség 7-egiobbjai, a, szám-aranyt tekmtve ís, döntő rnértékben a dernok?Ydtkus fronton helyezkednek el. A' iúmwkr-attkul3 tábor az erősebb.! Növekvő ereiével képes
lesz megvédeni a békét.! Világosan nÍntatjru e:tb
" :vr-oclawi kongresszus silkerének a !ténye Ezt
:eltsmerve foglalt állást a magyar értdlmiség
IS a demdkratilli:us front: a2 erősebb oldal melh
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I~tt. a 10-én megtaJ:ibott zeneakadémiai értelimisel?,'r nagygymés során A közeli napokban PéC(lett, Szegeden, Győt'ött, Mi&kolicon és Delbrec:n~en megtaf1l;ott, illetve megtartandiÓ értelmiSegli nagygyülés·ek, k<JJpcsolódrva a wroclawi kcmwressz~shoz_. szintén ennek ruz erőnek a megnyilatikozasa;kient . zajlanak Je és megmmbatják,
h~gy az ertehnls,ég a békét, a 1kulruurát, a hala-das nagy ügyét a dolgO'ro 1osztáJyokkaJ valló szilárd és elszaikithatatlan szövet"ég~ben védheti
l!neg
BOGNAR KAROLY

uf

•
, Ezt_ az. é:telmiség hely!Zietét pontooan meg_
lhat~row, r_ranyt muta~ó rövid tanulmányt a
"~artrnunka.s" 14. számálhóil közöljük Nekünik,

mmdamknak, akik szakosztályunkon belül az
M D. P . fugjai is vagyunk, különösen jelentős
h~gy Bogná~ Károly ~lrvtá,rs, wz értelmiségl
kozpont eg:yrk :veretője, jön csegitségtinikre mwgrutartásunk kialakításában
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Szovjet szakszervezeti demokrácia
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Epitsük be szervesebbea a gyógyszerész tudását
a kizegészségügy hálózatába.

lrta : N.. RITIKOV
A Szavjetunióban nem lehet olyan ~,demokratikus'"'
vélern!énykülönbsé.g a tagok és- a vezetó'k t:özt ~ mi~t
amilyen világosan megnyilvánult a
!ondoru ~~odo..
munkások sztr·ájkja alatt, amikor· meg a tekintely~
"Times"nek lis meg kellett állapítania., h~gy a rnunk~
sok és vezetó'k közötti szakadék olyan nJély, -~ogy ,,k:-t
külön osztályt" látszott alkotni. Távol áll tőlunk a c2l:
. h ogy az o··sszes anietikai és angol szakszet vez eb
z-as,
vezetoK Ryanhoz vagy Deakinhoz hasonlók, csak arra.
· Ih"IVDI· a figyelmetJ
hogy ilyen e.mbei'ek
szer·etnénk te
egyszerüen nem maradhatnánab: a swvjet s~akszer_Ve:zet.
•
dJ' ánál r·övid időre sem, nemszolva. nehany
kormanyru
,
ki 1m "k
•vt·
ed
""
r a· k'a
e IZ ro•. Nálunk haladék nélkül fülönfogva
"k t ha másért nem a dolgozók érdekeinek rossz ep~
o: e 1•',..' · t Egyetlen' szovjet szakszervezet··I vezet"
o sem
.
v:Ise P.~eer
~ 'th t arra
kényszeritheti magát a tagságra Nem sz~m1 a .. ~
hogy elmaradnak a meg~szélésekr~l, senlat sem IJe:
gethet elbocsátással é~ állás~a~ansagg~l, nem. cs~esz ..
het be besugókat a megbeszelesre. Nalunk mncs tavo!.
maradás sem munkanéll{üliség, sem spicli. Igy szak".!:
csak akkor lehet valaki, ha valóban
szervezet'.1 veze"'
a tagság érdekelt képviseli.
~
. . ~
Ha egy szakszervezeti
tisztsegvtselo vagy ~7Y
~
o~-u ~ nem birja a tagság bizalmát, elbocsa]t"
egesz
veze"Useg
iálr és uj vezetöt vagy vezetőséget :választanak..

en A 9 bizott-ság munkáját hatámzott elégedetlenség kisérte és a hiányosságokértl felelős tagok egjikét sem
választották meg ujból
NINCS öRöKöS TISZTSÉG
A konzervipari szakszervezeti választások általános
uedménye szintén nagyon érdekes. Mig 63 biZottság kO~
zül 54-nek a munkájátl kielégitőnek falálták, 35 száza_.
1ékána·k meg keUett változtatui összetételét, és a veze..
tt"óH;nel{ csupán 30 százalékát választ-Ották _meg ujból. E:~.
:nem ad teljes képet a helyi szakszervezeti csoport veze_
tösé~nek lnunkájáról, de az a tény, hogy mlinden évben
u) vezetőréteg emelkedil{ ki soraikból. nagy ösz:tönzésfí
jeient a fiatalok számára. Nincsenek élethossziglani
tisztségek a szavjet szakszervezetben _és a vezetőség
állandóan ,,megifjod1k".
Mindez azonban nem ,jelenti azt, hogy a szakszer·
vezeii vezetó'k néha nem vétkeznek a belső demokr·ácla .
ellen D~ ilyen esetekben vagy a tagok. vagy pedig_ a
magasabb szakszervezeti szervelr tüstént felelősségre
vonják ó'ket. A központi Mzotts.ágok nagyon szigoruan
~eszik.. hogy a taggyülések és a bizottsági ii!ések, mindig batár•ozatképesek legyenek, anüt a tagsag k~thar- ·
madában áll~pitottak meg.. Az olyan ülések döntései,
melyeknek nlincs meg a hatá·r·ozatképességük. megsem~
misitendó'k.

ALAPELVEK.
Csak nemrég tudta meg a Felsőbb Okta~ási Inté~
A szavjet szakszervezeti élet alapj_a· -~ne~Y-~~~
zetek Dolgozói Szövetségének Központi Bizottsága,
lál'd demokrácia. Az összes tisztséget valaszf·as ~s szahogy az IrkutHzki Területi Bizottság utolsó _ütésén 4&
~
tján töltlilr be melvek titkosságáho~ aggatyosan
tag közül csak 20 jelent meg. A biizottság ragasz~?dott
vazas ku nak A v'ezetö~égnek gyakran kell jelentést
ahhoz, hogy egy uj teljesszámu ülést hivjanak. ossze,r·agasz o
.
't'
•
k . Minden rendü és rangu
•·
u gyanez történt az északkaukázusi bizottság -esetében a
tennie a t agsagna
..
ltag
• kn
h gy
k·ája szabad és Iwrlátlan.. csák ana kell ugye me, o
malomipari munkások szakszervezet-ében; A szovj~~
.
•
•
l"t"masztható
legyen.
Az
alapelvek
~L.
szaltszervezetek
nagyszámu tevékeny tagsagot nevelte
igazsagos es a a _a
t k
, .nevelnelr ki
akik ugyan nem viselnek tisztsé_get,
lenőr·zését az egé~z tagság, az egyes sza~szer:~~ze -~
es
·.:ket és erőfeszítéseiket a szakszervezeti
központi bizottságai és végső fokon a SzovJetunlio KozazQnb au 'ide]u
Pill t.
··
lmek szeutelik Ezek önként-es dolgozók.
ana
ponti Bizottsága gyakorolják..
:t· t' 'ai
ugye
. .
reve~kenyek" • száma.
• d
• vagy sze;rvezet szakszerveze 1 ag]
nyilag
8
milliónál
több
az
Ilyen
,,
Mm
en ~yar,
·
,
lk
Mindeg:vik üzemi bizottság mellett 2-3 tucatnYI dolgoidőnként egybegyülnek, hogy meghallgassak a vezető
•
•
• a s..z~"muk
jelentéseit és esetleg uj v"éztöséget válasszanak. Me!!lAzik 'l\özülük.
óriásüzemeknél
tö""bb szaz
.. és
J.Ő, hogy a munkások milyen nagyigény~~k ~z~kszerve .
· tegy öc::szel\ötő láncot alkotnak a vezetoseg es ~
mm k · k 'k·o·zo"tt.. Számtalan klmutatást }{észitenek és
t' ezetőil{kel szemben A gyülésen belul VItakat ren.
mun aso
....
ze t v
•
~l"k 's kd
rl.eznek és különbözö bizoftságokban VIzsga Ja. e
•.
egyéb megbízatást rintéznek el a bizottság részére kulon
ttzálják fiszt·ségviselöik munkáját.
dij az ás nélküL
A minap vizsgálta felül a Konzervipad Munkáso~
A szavjet dolgozó tudjv., hogy szakszervezete szütr
t~ k Bizottsá ~ra a különbözö konzervgya·
·
'tott'l h KV
Szakszervezf': ene
telenül az ö jogaiért és érdekeiért harcol .. Bizik sza:~
ral{ban levezetett választásokat. Megállapi
a {_ o •
szer·vezetében és naponta látja és tapasztalja a sza ..
R. 63 nagyüzemnél
86.1 százal-ék körül -~oz~ott. a v~··
lasztások. iránti érdeklődés, 9 helyen _az:~uzemt btzotts~ szervezeti szervek Iriharcolta javakat. Ez az·; amiért
t k"l"
yülés ker·etében azzal biztak meg, hogy
le-göntudatosabb munkások siivesen lettek maguk .
gok a
u on, g,
~
A vád az volt, hogv
tagság panaszaival f.oglalkozzek.
~ .
"tevékenyekrc•
.
~ k
a b~zottságok nem küzdöttek elég erélyesen a lakásVJ.~
A szovjet szakszervezetek ereJe a munkáSO
.Rzonyok további javit.ásáért és a dolgozók élete gazda-. ~ . feltétele'i.neh tökéletesítéséért. ho~Y nem srerveztélt. mében abból a demokratikus utból er~, am-elr,en
Ragl
~ zetesen be·
SZC}Cialista ver seny-t (ami· t.ermes
. tik őket, s amely a választási törvények szigoru ~ew,no••.·
meg a
~ )
h 0 gy nem igyekeZ\
zésében, a Imtika szabadságában, az önkritikaban .
1
folyásotta a dolgozók jövede met •
• •
l
d ~ osabban kihasználni az állami alapo ,,
abban az állandó eleven kapcsolatban nyilvánul
tek eggaz a~ag ~gu··g....!: viszonyok javitását szolgálta é~
amely az egeszse
:1..
•
f l'"'
amely a tagok és a vezeto"k között van.
wégüi nem irányitották a Irulturális- ügye]:Let meg ele o..
.d.

i

Ezt a kongresszusi értetek, ne i\ lek hivtuk össze
Szaklapunknak ez az utolsó szeima a Cen- punk az EGÉSZSÉGüGYI SZAKSZERVE·
tenáris Gyógyszerész Hét és Orszcigos Szak- Zf<-'1'-be, s ezzel szervesen és örök rdőre beleszervezeti Taggyülés előtt. Ezt a.z utolsó ·xl- épülünk a. ma.gyQr közegészségügy országos háka'nwt sze11etném felhasználni arra, hogy száz.. lózatába .
.fak hozzátok) ka1·társa.hn,_ elvtá1·sai1n. -Szerte az
Magát az egész szcclcszervezeti taggyülést
országban mindenlahez, akik rendületlenül áll. telres eqé~zéb•en állásfoglalásnQk szánjuk ab.
tok é• 1!égzitek munkátokat a közegészségügy ban az r1anyban, hogy . egységesek és egyek
B zétigazó őr helyein
vagyunk a. 1nagyar népi denwkrácia srkján és
Nagyon jól tudjuk, hagy ez a sza~ma "' kivétel nélkül rninden gyógyszertár·i dolgozó
j"elszabadulá.s előtt) u 4-0·e.<> évekbe-n különösen egységesen és együtt menetel a szocializrnus
sokat szenvedett és nagyon gya.kran olyan tor .z· felé. Bizonyítéknak, hogy Q rnagyar gyógyszer·
képet jé~dett ma,g:J.?-óf, arni-t 1nég a mai na1Jig, tán dolgozók 1réldát vesznele és példrit Jnuta.t.
sem. s ke1ült teljes egészében /evQkanu.
nalc, ha kell - hogy soha le nem kC!nyQrodnak
Mcst ?!égre itt az Qlkalom, hogy összeta.. a11ól az uhól, amelyet a Vörös Hadse1eg fel;álkozwnk V ég1 e elfutottunk odáig, hogy nyu- szabadító ere}e nyitott meg• számunkra.
vadtan leülhes.siink egymás rnellé ·nwrJtanúcskoz··Hitet alca1unk tenni a felszabaJiu/t és fel
ni közös poblémriinkat. N em csak azt, hogy nLe1"- szabaditott •gyógyszerészek
mQgQtQrtása és
re· vezet az ifjuság uiJcc, hanem a magunk ·ut· magasabbrendii szerepe rrYBllett. Bzzonyitani
;át is Az egész magyar gyógyszerészet jövőiét
akarjuk, ,hogy a mult tér;elygései után •emwk az
Hezzátok szólok munkQvállaló ka.rtáxsai?n m szágnak mínden dolgozójQ, minden gy ógy.
0~ e!·vtá1'.SWlnt, s ké-rlek bennBte/cet, kövessetek
ezel"tári dolgozó, Tendiil>et.len hittel dolgozik és
cl rmndent, hogy e1 re a hétre, legalább Q hét dolgozik tovább Q magyar népi demokr:áda ha·
első .r.e·'ére ·- szmnbattól szerdáig Pestr-e talrnas ufjáépitési ter1!e é1dekében.
kerülhessete?c. lrjátok meg, he! nem tudnátok
E.zt Q Centenáns Uyógys.zer,ész Hetet, ezt
elmozdulni, vagy közöljétek velünk, lw azt az or sz ágos· szaksze,,vezeti kongresszus t első·
akarjátok, hogy valakit odQ/cüld]ünk helyette. sor ban értetek. rvektek lu v tuk össze, hogy Ti
tek, 1nnen Pestről. De fel kell Jönnötök, és á!J nyilatkozzatok meg. lássátok m.aga.tokat ebben
heli é~nete/c velünk együtt rnindazt, amit ebbe a nagy egységben, s azzal a biztos tudattal
a Centenáris Gyógyszerész Hétbe beleépítet menfctek haza, hogy a. ti érdekeiteleért hrLrco·
tünk Nem akar.iuk, hogy egyetlen olycm ka1· Zunk A'zért, hogy a ti életetek, gyermekeitele
tár sun/c is legyen az országban, aki tshetetlen iél>ete a fövőben könnyebb legyen. Azért, hogy
vcí,gya/cozással gondol arw, hogy mi nwst itt a mQgyar gyógyszerész élete, a magyar gyógy.
iinnepcliink) amúko1· ő rnég egy,etlen napra sem szerész rnülcödése fennen hirdesse, hogy a fo·
mozdulhat el a vidéki patileából .T elentlo3zzetek :fcozottabb gyógyszerészi lcépesités és tudás eg1f·
''' jöjjetek fel!
''8 nagyobb ter·et követel magának az or.szágos
Nem, akaron-L azt kihang.sulyo.zni., ami ezen közegészségügy ter·ületén.
a Gyógyszerész Héten minden gyógysz,erészt
Hrvun/c bennete/cet,
hogy elmond.1átok
·- tehát benneteket is, munkavállaló gyógysze. gondjaitokat V árun/c benneteket, hogy rree!J·
'észeket _ hivatásánál fogva elsősor ban éu~e· nyugtassunlc, utcct rnutassunk.
kel: magát a tudom/tnyos előadáss01ozatot -.
Szakosztályunk cél/citüzéser egy1 e viláuocsak ar-ra >;z·eretnék rámutatni, anli titeket sabban kibontakoznak. De csak értetek és veZ.·
vonz és csábit erre Q nagyszabásuna/c rgérkező tek. Csa/c a közösségéri tudunk dolgozni Éppe 1
ünnepségre.
ezért mulhatatlanul szükséges, hogy ti eljöjjc.
A GYóGYSZERÉSZ OTTHONT említem te-k. Ne azt nézzétek, hogy mivel menthetite''
meg elsőnek, mnelyben 25 kartár sun/c a ki magatokat, hanem, hogy 1niként kúzdhetndlegszebb és legegészségesebb köTnyezeiben él· telc le a.zolcat az akadályoka.t, antelyek egye/Ől e
heti le élete utolsó sza/ca.szát. De ugyanQ/e/cor r á szinte ki!citá..s.talanná teszik, hogy vel!ink együt'
kell mutatnom a SZAKMUNKÁS-TANFO- ti is részh,ehesset.ek a Centenáris Gyógysze1 ész
LYAM megnyitásám, a KABAY ikNOS-Dl· Héten.
lAK kiosztására és az ELISMERő OK LEVE-·
Mert a. Centenáris Gyógyszerész Hét csak
LEK egész sorozaf!ára, melyeket azok a kar. ugy lesz igazán ünnep, ha núnden gyógyszeJi,i.
társam/c kapna/c, alak lega.lább 40 esztendőt ri dolgozó elindul, hogy együtt ü1mepeliün Ic
töltöttek munkavállal.ói sorban gyógysze>·f;ár.
ban, Q/cár mint gyógyszerésze/c, Q/cáJ• mint seSZÉKELY JENő
gédmunkások
a M . M. Sz Sz Gyógyszertán
Ezen a nagy szakszervez,eti taggyülésen
Dolgozók Szakosztályának
.foglalunk végleg állást a mellett, hogy beléelnöke.

~uM. nét/.cii,/, l
HA .AZT AKAROD, hogy ez a lap érfed harcoljon, fizess elő ;szakszervezeted lapjára,
HA AZT AKAROD, Jwgy jogakut vivjunk ki számodTa, támogasd szaksujtódat. HA AZT
AKAROD, hogy lapunk mindig és núndenben megulkuvás nélkÜl melletted álljon, elsősorbun
te gondoskodJ életben maradás&ról. 'EZ A LAP A 7'IÉTEK!l De őrizzétek meg lllert csak a
munkásság lap}u védheti meg tt dolgozók éTdekeit

Gyógyszerészek az iskoláért
lrta : DR. KOCZKáS GYULil min. osztélyfönök
Dr Turi Pál, "A Gyógyszet'ész" julius 81 -i
számában ,;Arccal a természettudományok jelé" eimmel olyan érdekes és lényeges problémtit
vetett fel, mely tsrnét egy hatalmas ukcrónu/o
válik kiindulópontifivá
Turi felveti a gondolatot, hogy a gyógysz,erészek vállaljanuk el egyegy iskoltit és ezt az iskoltit lássák el azokkul
a kémiai kisér letekhez szükséges vegyszer ekkel
melyek minden putikáb•un rnegtaltilhatók Ko:
maly anya.rJi megter kelés nélkül tudnuk ilyen
módon segiteni u gyógyszerészdolgozók az iskoltikon, az iskolában pedig a gyó'gyszer észek
segitőakciúja révén olyan kisérLeti és munktiltató tamtás kezáödhet meg általánosubb, szel133ebb mederben, amrlyen Magyurországon
még sohasem volt Ez a patronázs-akció jelen-·
.tős lépés uz általiinas iskolák szinvonu!ánuk
emelése tekintetében, mert olyan kisérleti mun"Mt ~esz lehetövé a vidék iskaláiban is, umilyet
azelott a gzmnuztumok sem tudtak vég hezvinni- Képzeljük csuk el, milyen jelentősége volna
ennek az ulwiónak, ha mu]d kiszélesedik, az állurn -· főleg a Ter-vhívutal Segitsége révén és rnár mindJen tiltaltinas iskalu fel lesz szerelve
ezekkel uz egységes kémiai eszközökkel és ·vegy'szerekkel, ha majd ·minden puraszt- és munkrisOYMek megtanuUa uz induktív gondolkodásmódot, elsufátitja u kisér let es rnó'dszereket, akkor
a vatóság felé közeledik az egész ma,gyaT társa
dalom, akkor' nem fogJa rnegtévesdeni többeú
ezt a társadalmat sennniféle tévhit, mert !Jud-.
ni fogja, hogy u tapasztalut, a kísérlet, u gyakorlat és valóság a döntő és ne-m az elképzelés,
az elmébet és a Tomuntiku.
A Gyógyszerész Szakszervezeté az érdem,
a kezdeményezés jóleső ér-zése, de a kezdet

lendületét csak sz(Jlesitette a Pedagógus Szak-·
szervezet megér tése, segrteni akurása, a Ter-v·
hivutal készsége, hogy a már kimunTválj és
összeállitott lvémiui vegyszeTdobozokat ismertetni fogja, így tudJák meg a gyógyszerészek·
milyen -segitségd kell nekik nyujtani, hogy a
tanítá$ egység-ében törés ne álUon be Könnyen
elképzelhető, hogy ez az akció ezer iskoltit szerel fel kémiai kisérleti dobozzal, ezer iskola
kezdheti meg tehát a kisérleti kémia oktatását.
A. Tervhívatul husonló fdszerelésének a többi
iskof,ákbu vuló küldése rövid idő alatt /iehetővé
teszi az összes magyar általiinas iskolákbun kisérleti, kémiai tanítást,. Nugy lépés .ez a helyes-Í1'ányu nevelés felé, liiszen a termész,ettudomá.
nyak segitsé(Jével olyan ember·típust akurunk
kialakítani, laki a vulóság talaján állva, kritikai szemlélefVel néz, tapasztal, becsüli a tényeket. Népi denrokráciánk kultur·politilvájának
egyik igen jelentős és komoly lépését tesszült
meg, ha ezt az akciót sikerre visszük

Előfizetési

dij:
l hóra
15.-- forint
Negyedévre
45 . - fDiint
Fálus1 törpe gyógysz·ertár·aknak:
1 hór a
10 . - forint
3 hóra
25,-- fo-rint
(Csak elői'e való fizetés esetén!)
Szaks.zervezeti tagoknak:
l hóra
7 . -· forint
3 hóra
20.~fol'!n!t
Gyógyszertári segiédnumloásoknak és
egyetemi hallgatóikrulk negyedévre
10,.·- forful\t

Chemolln Veg~észeti Vállalat

Budapest, IV., Semmelweis-utca 17.

Telefon: 384-274.

/U~sitJKé~ :
Vise. sárga vaselin Kenőcs- és krémulapanyagok
Fehér vuselin
Gró krém- Vitahormon krém
Tubusos vaselinek Tejkrém
Hajoluj

A Chemolin

készitmények

Szar·vasfaggyu
Salicyles szar·vasjaggyu
Aiakir

111lnöségl l!írak l

A magwar ru~pi demokrácia leginkább eW.
térben álló intévményJe az általános iskola,. Dol-·
gozó népünk · ikuJ!tmá,Lis, emberi szinvonalának
fel-emelését tőle várjnk A szoeilalizmus feil·é lraladó utunkorr a r ég,i asztálykiváltságoikwt sorra
Ie keill döntenünk; hrívr nem jelent privilégiumot a tőke, az emberhez. méltó •tápl,áJkozás, ruházkodás és lakáJs ; nem j•E!lenthet !kiváltságot a
gazdagok 'Számára az iskola sem. A mu"tban a
g1imnázium az -uri tár1sad:alom nevelő ~ntéztt1llé, nye volt; a polgári iskola a kispolgárság'<é, .az
elemi iskola pedig a népé, Ezért neveziték nép
iskolának is . Olyan intézmény volt, amely a to,ábbhaladás utját tannlói előtt elzárta: a VI
\agy a VIII elemi'b61 nem lehe'~ebt más, nlliigasabb i:okolába jutni Szem!léletesen tükrözte a
mnü csztálytárst:tdaímált az a tény, hogy a 1014 éves .gjyermekek há,rom küllinböző iska!alipus!Ya jártak, ~· se nyi~ván nem tehetségük, har,em szüleik vagyoni és társadalmi helyzete
szerint
Ezt a'Z igazságtalanságot és -~gyenlőtlem.sé·
get szünketi meg a miruden magyar gwermeiket
14 esztendős, koráig együtt és egyformán ne•
ve[ő, valamennyiüknek
a;zonos müvelt~égert:
nyujtó álrblllános iskola. Km·étei't lmrm>Í/ny"atunk mil1djárt a f>elszalbruduláls utrán a földr,eformmal ngyszó-lván egyidejmeg megte,remtet-.
te, 13 azóta számos jrelehtős lJép&~t 1tettün:k mbban az iní.rtYiban, hogty ereket a keretekJet korSZI<lr ü világné-veti és nevelői tm'talommal töltsük ki. A :mulibhoz viszonyiitva, összrehason.liitha~atlanul m:>gasabb sziinvon:J)Ju ·éS halwcló szelIemü tankönJ"eket áliitottunJk elő Szaktanitól
tanfolyamoomn - sok miUiós áldozattal - képevz,ük .tovább a népi~kolai tanirtóság egyre nagyoiblb réSziét, hogy az általános iskola ~első
osz,tály:aiban a szaJktanitás köV'eltelményeinek is
megfelelj m. Népünk - e),sősorbam para87lbi néc
pünk - müveltségének szinvonala és az általá,
nos iskola jövője azo!I1 fordul megj, hogy számbavehető időn belül sike:rülni fog-e elliegendő számu és képzettségü, tanár i nrnnkára alkalmas
nevelőt küld81lrüntk 1a ktasiny falvaik és tany~
központok általános iskoláiiba ds. A földibirrtokc
tefomunal megteremtetit mintegy 700 OOO önáhló existencia u,gyanis a kicsirny, 5-10--15
holdas parceiMiken csa:k wkkor fog tudni a maga számára megfelelő éleltszinvonalak ibiml'01Sitani, s ugyanakkor nemzetga:zdooági s~empcmtból
is 1 entábili&an termooi, ha ujszerü termelési
módokra tér át, elfogadja €is megsvereti a gépesítés gondolatáJt és ha a sZJövetkezé.s utjára lép.;
Mindehhez pedig a par aszt)Ság, átalakult szem·
!életére, magasabb és mélyebb müveltségére,
tmozgékonyaiJb szellemére van szük~. Népünk müveltségének, valamint az :í,1talános iskola SZ!invonaJ1ának emelése céJ!iából a régi tanitóképzőt is megszüntei:Jtük, s helyette á1taJános iskolai tanárokait képillŐ pedagpgiad főisko-
lákat állitottunk fel

A tavasSZJal és a nyámn ujabb döntő cswtáí
nyertünk: a demol<ratikus cel~tiali:záciJó eivé-.
nek élvényes:ituésével silrene vittük ·az istkolák
álíamositásáJéit inditott harco.t is Ez; az intéz.
kedés is el!sőso-r ban az általános iskola, azaz népfu1k érdekében tör:tént Most már mindenhová
eljutlra:tna:k magasszinvonaln, olcsó &S az ana
rászorultaiknmk ingyen nyujtott rtankönyvceink;
megazüllik egyes iskokíik ant]demolaatikus sre'
lekciój a és rBakciós szeHeme: a föld és a gyá.r
után a magyar nép társadauni tulajdonává vált
az iskola is.
S népünk megmutatta, hogy tisztáJban van
a müve1tség" a klrlturális színvonwl felemelésére
irányuló törehés jelent&ségével A 3000 ellra1Íyago1t állapotJban átvett egyházi iskolaépületből a nyár folyamán a "Dolgozók az itskol:áiért"
moz.galom a társwill11om erőfeszitéséből, a parasztság és az üvemi dolgozók munikájával minlt{Ogy máJs·félezr-et állitott helyre ·és hozott rendibe
(az államí uton helyreállitott :több :mint félezer
isko"a mel~ett) . Szerptember elején az •egykoa:~
egy házi iskolák növendékei is egés'Z!Séglcs épületben, tisztára mesz,elt tantermekben és rendes
padoikban folytaJthatják tanulmányaikat
Ez azonban ml\g nem clegendő. Ahhoz,
hogy az rutaJános iskola !Valóban általános iskolává válhassék, az állrumnak és tár'S<l!dadomnak Jratalmas !erőfesútésére, sok"Sok uj és jól
felszne]t tanteremre, tanítói lakáSra, sokez.er
uj tanárr a van szükség De a tlacnkönyv Bs a(
tanterem sem clegendő.. Korszerü tans~erekre,
szemJéltető eszközCikre, kisérleti feLszerelésre
van szükség A !korszer ü iskola nem relégedh&·
tik meg a tanikönyvveL Igazi ~sme.r-ethez, ;megalapozott müveLtsi\ghez nem 'Eilegendő pusztán
aszóbeli oktatás és.a könyvből való tannlás Az
e:m!her nen1csak ért.e!Lem, hame-m s~en1, fü[ és.
kéz is egyuttwl Sőt az értelem utjának érzék.
'
. .
s"er'Vleink és kezünk a kapm A dolgok rgazr
megismeréséhez nem a szavak, hanem a dolgok közvetLen megtai]Jasztalása, megalkOibása és
megcsináJása vezeti el az embert.
De beszélj ür1k konkr:éáiebben Az általános
iskola felső osztályaiban töibbek között kélmiát
és fizikát is tanitnnik Az oktatás ellártásárai
"szakosi!tott" tarütőkat és áJtalános iskolai tanáro\kat i'S képZJünk. De vajjon a:nil)'erl kérrüa:ii
és fizikai tanitívS az, ahol csak "magyar áz·aibra"
épithet a nevelő, ahol egyetlen kisérletet sem
tud bemutatni, - nem is szólva arr ól, hogy a
tanulókkal megesh1áltBJtnii! Már pedig; mindenki előtt nyiilivánv-aló, hogy labor atóriumoki<al
falusi és tanyai i'Bkoláinkat beláthwtó időn be-lül nem fogjuk tudni felszerelni
Nev-előképvésünk számol is e2JzE!l a ténnyel,
s ezért legfőbb törekvése, hogy ltllegtanits" a
jövendő általálws i'Bkolai nevslőket an a, hogy
filléres anyagokból, gyártási éS háztartási hnJ-ladékokból, sth, hogyan }ehet egysvex ü és bá--mulatosan ügyes ki:sérleti eszközöket előáJlita·

.

A GYóGYSZER:Il:SZ

Október 9.-én este
a Centenáris Gyógyszerész Hét ünnepélyes
m~gnyitása. Utána társas-vacsora.

--------~------------------------------------·------le;~
első

dolgozók megmozdulrisa'
az
trinadalmi
összefogás a nevelői minőségi munka- felemelésén és elmélyítésére.. S mindehhez komoly erő
feszitésre, áldozatr a, munkám.ak szentelt pihenő
időkre éa ünnepnapokra sincs sl'lükség, csak egy .
k's figyelemre, a mére,gti1akon és üvegek fene- ·
l<én maradt anyagok összegyüjtésére, néhány
a labaratór iumban hever ő, soha kézbe nem vett
üvegcső, egy-egy háromláb stb.. odaajándékozá-·
eár a Mindenekelőtt pedig a gyermekek, a nép
é,; népünk iránti szeretetre.
A mozg.alom részleteiről, a szükség1etek
ről és a ~enni valókról a sz,sJkszavez•et még meg.
fe'elő formában értesiteni fogja tagjait Most
még esek ennyit: Iskolái~at, .~l't;:dánas ilisk?láinkat az élet és a munka rskola!V'a, kell alakrtanurnk, hogy növendékeinket az egységes osztálynélküli társadalom munkás é1etére készítsük
elő Ezeket az iskoláJkat fel kell szerelnürnk és·
j ól kell f·elszer elnüPk Islwláinik • ü~yét _im;nár
eg'ész társadamunk a ma_gáénaJk erzr Nyrlva;n. a
gyógysz-erésztársSJdalom rs Mo.st ~e~var: .. r~ ..a
lehetősége, hogy a népi demoli<racra ,JOVOJet
építő akaratáról egység!esen éa le,Jkesedessel ta.
nuságot tegyen

ni VannEk azonban olyan anyagok, amelyeket
régi raktárakból, a konyhából és fésmrekből
nem lehet előszedni; olyan any•agok amelyek
fillérekbe kerülnek, s amelyeket sokszor grrurnrmnyi mennyis'Bgrekben szórurnk el é< söprünk
szét. Ezeknek a kémiai kisér letezéshez elengedhetetleniLl fontos Cl;nyagokna-k természetes lelő1J,elye és raktára a gyó'gyszertrir. ·
Falun vagyunk .A caekél!Y számu falusi értelmiség táborának egyik vezető tagja a ,g~ógy.
Sz!e·ré:S!Z· Ez az értelmiség ma 1nár ne.n1 zárkó~ik,
nem zárkó.zhatik el a néptől. Népe kulturájának
emelése és elmélyítése sem lehet közömbös előit
te. A falu népét ki kell •emelnünk a feudális
rend büneként elnyomott éa tudatlan oí,llapotából Fényt kell gyujtanunk s~ámára; fényt a
szó fiz.ikai értelmében a viliany01s.ítáesal és a
s·zó átvett értelmében is az értelem, a müV1eítség fényének felvillantá;ával Vajjon a reálio
,gondolkodás, a u:iozüiv világnézeit kialakitá.sá.n:J.k elképzelhető-e alkalmasabb ·es~zill:öze a ter ..
mészettudornányos rnüveltségnél? S vajjon 'a
gyógyszerész, a nép iránt felelő-fséget.. érz.ő ?r·
telmiségi ember találhrut-•e megfe]elobb nepemelő hivatást a ma:ga sz1áJmára, mint a termé-szettudományos müv,eltség propa;gá,lását és e
müve~rtség es·~közeinek előteremtés·ére

irányu~ó

DR FARA:Gó LÁSZLó
egyet. m tanár
a budape8tí Peda-gógiai Főiskolrí
igazgafó]a.

erőfeszítés

támogatását?
A Gyóoys.ze-rész.szakszm·',v.e,zet 2 közeljövób•en megínditja - a nyáron szervezett rnozgalom egyenesvonalu folytatása és nagyszeru elmélyítéseként - a "Gyógyszerészdolgozók az
iskoláért" mozgalmat Arról van szó, hogy a
,gyógyszerésztársada'lom tagjai egy-egw i•skolát
_ lehetőleg egy helyi isill:ollá,t - vegyenek pártfagásukba, s lássák d azzal az anyaggal, amely
az er edmén,Y'esebb tanitá!shoz és mélyebb, re·álisa:bb .természettudományos müve1tséghez Ve1z1ető
kémiai kis•ér>l2tezéshez szükséges, -- s fudör ől
időre a fogyó SJnyagokat pMtfo,gol.t iskolájwkban pótolják is Olyan nagyje!entőségü é-s szép
megmuzdulá:>ról van szó, amilyenhez fogható
csSJk kevés történt a mnlltban 'l1agadhatatlan, a
nyá,ri mozga!om anyagi szempontból és munkaer őben 1s többet adott ennél, de még mirudig;
csak ker,eteket, leh(,tőség~ket, --- természetesen
"conditio •sine qua non"-t j,E,J.ootő kt;reteket ,és
lehetőségeket, - tereméltett
A gyogyszertar1

PALERGIN
magu C OFF E l N TllRTALM U
laz. és fájdalomcslllapitó

B

nrmunb~han. Dc. sa~ic.·bíl Natr. ~alicyl.
t
nuU
llctsal·b61 Cactsal
----~ Jod·bál Kali. jodat

gvA•tAdot és kivAnatra a Sallcrls6k és m6s
bértablett6z6at véllalok
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Bartha József
gyógyszerész
Bp. Y.. ZGIUD·U. 12.
Telelon: 127-&94.

Gyártja és forgalomba hozza:

PALIK ÉS TARSAl
Gyágyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X.,
Magiádi ul 6 . Telefon: 186--2~0
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két eve
Októ'bet 16. -án lesz két éve, hogy ,,A
Gyógyszerész", a Gyógyszertá.ri Dolgozók Szakosztályrinak hiva-talos la-pia elindult a ma-ga
céltudatos utián. 'Mielőtt ennek a két évnek a
ielentóségé~'el foglalkozrutnk,,
tuxdd ált.Jon itt
mutatóul és eriüékeztetőül ,,A Gyógyszer'ész '
els5 szántában megjelen~ felhivásból néhány
részlet A cikk cime' "Ez a la-p a tiétek.!" A
szer kesztőségnek ebből a megnyila-tkozásából
az aiábbi részleteket közölfük.,
,.Ennek a nagy és s_orsdöntően fontos munkának a
szellemében indul utjára .,A Gyógyszel'lész«., Szócsöve
a Szakszervezetnek; szócsöve minden dolgozó gyógy-·
szerésznek és mindenkineh:. aki ma gyógyszertár-ban
bármilyen munkát l'égez
Mert meg kell monda'rmnk,
hogy ez a lap nélkületek, a 'ti munkátiok nélliül liires ke.
ret csupán,. Mondjátok el, irjátok n!leg, szóljatok hozzá,
ne halJgassat-ok el semmit.
Másfél év sol.} os gondjai és ba.iai után a szabad
gyógyszerész végre ott ta,rt, hogy semmit sem kell lés
szabad eltitkolnia. Egy negyedszázados sötét, és bünös
korszakot kellett lezárnunk a szabad gyógyszerész nyilt
és tiszta ldállásáig, A cs.odafegyver Iélekgyil1ms legenR
dája borzalmas véget ért. Ma már tudju}\, hogy
EGYETLEN FEGYVERüNK A MUNKA, MELY
VALóBAN CSODÁRA KÉPES
Mi a célja a lapnak? Vezetni, egyuttal h:övetni is
benne!,eket de mindig szociális sikon és a szakma legR
tisztább szolgála:tában
Ne áU.assuk magunkat: teljesen politil{amentes
szaksajtót nem lehet elképzehú
1\fi a munkásegység
jegyében indulunk, dolgozunl\ és ·vállaljuk lmmoly, nehéz, de lényegében hálás feladatunkat. Ez a munkásR
eg;lség nem itt született rmeg a mi Szakszervezetünk- ben, ez a munl{ásegJ 8ég történelmi szükségszer üség. De
éppen ez li:öt és kötelez minden dolgozó tagunh: érdeR
keine!{ me.gvédésé,re.
Valljuk, '-- hogy ald elfogadja és élvezi Szakszer~·
l'ezetünk vivmánya.it., az nem járhat külön utakon, Aki
köztüult van. a.nnalc velünk h:ell menetelnie.
Mit akarunk? Tükrö-t tartani elétek, hogy lássátok,
hol álltok, tie utat is mutatnJ mindig előre. Mindig JárhatO és többé soha fel nem robbantható hidat: épitünk
a Szakszelvezet és a tagok összessége h:özött.. De ez a
hid összeköt: benuünl{et egymással is é.s elvezet a }{Özeli
és távoli Urszágok szociális szellemben dolgozó gyógyszerészeihez Megalkuvás né-ll{Ül, minden vonalon fenn. .
tartjuk a legteljesebb ktitika jogát De együttmüködünk
egyenként és egyesülésben mindenkivel, aki a régi
gyógyszerészi et~kát, a szakma tekint.él;rét nem a dolgozók jogfosztása árán akarja l'isszaszerezni .
Ez a lap a tiétek, szabad gyógysrerészek, e meg.
csufolt p3.lyának végre felszabadult dolgozói: vigyázzatok rá, olvassátok, terjesSzétek) szeressétek!
Nem türjük, hogy akár n;Jiltan. akár butimitan
bárld is a dolgozók érdekehel ellentétes szempontokat
vróbáljon megvalósiillni. És ha ml, kik 'ezt a lap1•t
szerkesztjük, csináljuk, csak egyetien sorunkban is megfeledkezünk enől) verjétek ki a t'Ollat kezünkből és

bizzátok másokra

a

szabad gyógyszerésze}{ lapjának

ujj áépitését."

Olt'assuk ezt a cikket, s meg kell monda-,
nunk, hogy aki ezt a- dekla-rrici6t irtO- a~z ma is
sz er ke.sztő}e ,,A (Jyógyszerész"-ifék Közbe1l
nagy szakmai vihar ok dultak és kihullottak a
szerkesztőség•ből a.zok az ember ek, akik szaka..
dékba akarjá,k vezetni a Szakszervezet szekerét
De résen álltunk mi és résen <illt a mögöttünk
!illó szakszervezeti tagság egyre szélesebb réte·
'g einek öntudatos része.
Sokszor elmondtuk, leir tuk és kíkíóJtottuk,
milyen nehezen akar
megnyilatkozni.. Hogy n~éu akkor sem beszél,
ha kimondottan az ő 'bőrét viszik a vásár· ~a ..
tfogy még a-kkor is hallgat, ha jogokat akar ki-vwni, vagy az ő szer.zett fogait védelmezzük.
S most éppen a ru:Lpokban vala-ki azt mondta, hogy nem mer felszólalmi a SzakosztiLly tag ..
ayülésén Fél, hogy félreértjuk, fél, hogy mást
magyarázunk a szauaib.a, mint ahogyan ő a,zt
er· edetileg elgondolta.
Neked üzenjük, kartársam, neked üzeni a
kéOéves ,,A Uyógyszerész" és annak szerkesz.
Uiie:·
Ne féli, mert mi sem félünk' Ne aggódj,
ha mi baráti szót váltunk a tu!ajdonosi érdekeltségekkel Go·ndoli ar-ra, hogy mind.ig a
Szakszervezet beszél és soha egyet.len pillanatm sem feledkezünk meg ar·ról, ho_qy miér·t ál·
litottak bennün/cet er·m a helyr e Nmn magun..
lcat szol,qáliuk, hanem benneteket Nem azért
közeledünk néha a tulaJdonosi érdekeltséghez,
nte1 t tőletek eltrivolodtunk, hanem, ho,qy a
munka1'állalók életszinvon.alát, a munkavállalók
Bza km ai tekintélyét olyan magas fokra 'emeljük, amilyenről eddig 1nég á-lmodni sem mer·tünk
~ogy ez a néma prilya

De tudnotok kell, hogy r és en állunk és
egyetlen rnozdula-t, hogy rnegtalál.iuk
azt a hangot, azoka-t a s.zavakat, és igérete/tet,
melyekkel ezt a lapot utmak inditottuk Igen.
ma is valljuk, lwgy ez a lap a tiétek, a dolgozó
,qyógyszerészeké. a gyó,qyszer tári dolgo.zóké
Mi vagyunk a tükör, amelyben ők, a tulajdonosi él dekeltségek, megláthatjlik rnagukCLt. CsCL 7c
rajtunk, a . m-i életünkön, a mi munkánkon ker e.sztül ker-ülhetnek ők közeleb b a mi szalelapunkban magiihoz a szakmához. S ha ról1<k
irunk, nem őket ünnepeljük, hanem megméí'iük öltet és odaállit.i1<k melléjük rna-gunkat, teljes szociális és szakmai öntudatunk erejével
Gyakran mondjuk, hogy "A Gyógyszerész"
az egész szalww lap.ia De hol tévelY,egnek azok
a gyógyszertrir-tulajdonosok, akik ·hónapokon
'ícere8ztül konokul visszaküldték a lapot és mép
ma sem akar·ják tud{)másul venni, hogy vagyunk.! Eze.lt sohasem fogják elismerni "A
elegendő
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l Centenáris Gyógyszerész Hét tudományos

A gy~gyszerész éjjel-nappal a betegeké.
Gyógyszerész"-t d szak11w lapjának De ez igy
van rendjén
I;ap,ozzátok végig ezt a két esztendőt r Jf:•
megla_tJatok, hogy mennyit verekedtünk magunkert~ hányszor kiálltunk elesett kar társaink
vesz~ó
jogaiert, s nézzétek végrg, hogy
menny;t szentelt., a rengeteg oldalból J&ány oldal~ aldo;ot~ a szakszervezeti szaksajtÓ a
YY_Ogyszereszr tudománynak,
Valliuk. hogy
mmdannalc, ami ebben a szakmában történt 'Ini
•;oltunlc a szószólói Mi öntöttünlc lelket rní:UZen
Ju;.zdeményezésbe és rajtunk, a mi tiszta és hi·
vo szavunkon mult, hogy ez a szakma nra ha-talrru;s er~vel készülhet a Centenáris Gyógyszeresz Hetre,
Ott voltunk mindenűtt és két éven keresztül sohasem voltunk ünneprontók. Még akkor
se';' ha jogos érdekeket sértettünk pusztán
ac<ert. hogy a munkavállalók érdeleeit minden
erőnkkel rne_avédelmezzük
Nem alleiUltunk és
nem alkuszunk ma> sem és nra sem mondhatunlc
mást, mint arnít két évvel ezelőtt mondottunk:
"Együtt az egész szakmával, de nem nrindenáran.!rl
Most, amikor a Magyar Gyógyszertári
Dolgozók Szakoszbálya teljes szerv,ezettsértével
belép és beleépül az Egészsé_qügyi Szaks;er'vezet orszáaos hálózatába, ponbosan merJ kell hatáf'Oznunk, hogy mi magrmlc, ennek ~ SzrLkosz'
' v·ez et"oseae,
'
e.s
me1··refelé me..
t a.'l?Jnaff/,_ taasnaa.
.Quünk Nem lehet más célunk, mint a munlcabiztonsáq fokozatos nwgszilárüibriBa,. - !"s annak kihan.asuluozása, 'hogy Szakosztáluunk ta(Jiai munkavállalák - és munkavállalólc i-S akarnak maradni,
Most, amikor megsiúnt a gyóguszertáralJ
örökölhetősége, és a közületi és intézményesitett m.róayszertárak felé mutat a fe:i!ődés- iránua, el kell temetnünk azt a régi -álmot. hoay
e"! a pálua csak akko1" pálua, csak ugy boldo-'
fl't és csak nau boldogulhatunk rajta, ha tulaJdonosok leszünk A'z Eaészsé_qüdrJi, Szakszerve-zetbe 11aló belépésünk előtt ki kell lcíá/,banunlt
hanaosan, hoqu az egész ország és minden hivatalos tényező rneaha1l.ia: nem akarun/c tulai·
donosok lenni,! A munlcavállalók 'rrdekeit szol,aál,iulc jelenlegi és ui szakszer'vezetünkben és
a !szaksajtó mosb következő u.i idősza Ieó_ ban
Mert két évvel ezelőtt még botorlcáltunlc.
Az ut 'és a cél néha összezavarodott a szemünk
előtt,
Ma azonban rnár· tudinlc, hogy biztosan
,

men~te}ünk a rnx;gyar népi demokrácia utján a
szocu;lr~mus fele
És aki ma hallgat, arniko•
~eszelm~ _kellene,, <;z , valamit elárul mindnyá-

}unk kozos tgazs,agabol M er t ha a tiétek volt
ez 0 lap két évvel ezelőtt, ma százszor inkább
a trétek és az rnarad az idők végezetéig l

Nem ugy, mint a régi
gyógyszerén-ujságok
-

Levél a

Snrkesztőhöz

Előrebocsátom, hogy most kapt.am
e l ö s z ö r
felszólitást arr a, hogy fizessek, Másodszor nenlJ tudtam,
hogy hanya-gságom l{ÖvetkeZménye folytán ~Unnyi a tar~
tozásom,. Igaz, hogy l946~ban kétszer, vagy háromszor'
visszaküldtem a lapot és önök Jmégis csal{ küldték.. ---;
Én voltam részben a hibás, hogy levélbe'n nem lmondtam
le a Gapot, De amikor olyan jó volt, hogy járt, mert
végre volt egy lap, amely foglalkozott a nyomorgó falusi törpegyógyszerészekkel ~s. akik négy fal között,
szabadság, kultura nélliül, csékély jövedelemmel, örökösi
gonddal küzdenek Nehezen wártaiDJ már a vasárnapot,
mert aldmr \olt eg,r kis szórakozás, mert megjött az
ujság . Nagyon inivóS lap volti, niert nemcsak politikai
tájéJ,mztatást de tudást is meritettem belőle, Olyan
vol:t, m1intha 'továbbképző tanfolyamira járlam volna,
N e m u g y, m i n t
a
r é g i g y ó g Ys z e r é. s z ;ti j s á g o k, amelyet{ csak a gazdag,
nagy patiikusokkal foglalkoztak
A Gaáloldml, a Vá~
radyakkal, a bor·gazda-estélyekkel, a nagy társasvacsorákkal, - mig mi törpék a végeken paprikáskrumplit
ettünk és (küzhödtünk a esa.Iádért a nyomorral.

Kéren\ legyenek méltányosak velem szemben és
részletfizetést engedélyezzenk adósságom lef'izetésére.
mert sajnos ~gy összegben képtelen tvagyok. Csekkeket
l{érek küldeni"
Tartsanak m.eg további lszives emlélmzetükben, ma..
tadok kart.ársi üdvözlettel:

BARANY
gyógyszerész,

SZILARD
Pilismaróti,

"'

Ha magam fizetem elő K!al'tánsrum 1le1yett, akikor
is megy tovább sz·aklarpunk. Eltég, ha valmni osekély
haVi ÖSS7Rggel iílö1:lesztgeti lbHitoz.ását. Ez mar a kiadió··
hivatal ügye. M~Bit a .szerkesztőség !küldli a lapot..

_________,_

OBE~LiNDIR GYULA
Budapest, VII, ND9711tAdl Szab6-utca 31.

Telefon: 211-733,
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('Z.)

gyógyszericiri és laboratóriumi
fel,zerelési cikkeket sz<illit
Com111ra tabletfasaitológéo' és le·
odrlókésziilék"k gyártás~ alatt

\Jl

V ala-mikor az orvos egy s;;ernélyben gyógy'szerész is volt. Az évszázadok folyamán ketté1'ált ez a jeladat és két önálló hivatássá fejlő
dött, Az orvos a betegséget megállapítva, orvosságot ir elő, a gyógyszerész pedig eikésziti
Az egészséges és beteg ember ismerete az orvos
feladata, a gyógyszerészé viszont minden olyan
anyag térmézetének, viselkedésének tudása,
amely gyógyitlisra használható fe1,. Tartozzék
az az ásványok közé, legyen blir a növényország
tagja vagy az állatví!á.g ter'méloe, a gyógyszerésznek egyaránt tudnia kell eredetét, előli~li
tását és nem utolsó sor•ban a módot, miként lehet és kell abból jó orvoss,ágot késziteni Ez teszi szükségessé a gyógyszerész különleges, általános ter1nészettudományi müveltségét, amelynek jel loell ölelnie az embert körülvevő villig
"tnyagismeretét, A gyógyse6Br ész te.hát cs aik anynyiban egyoldalú szakemb·er, hogy minden~
abból a szernszögből vizsgli1, 1niként lelbet abból
ió orvossá.g, leülönben " tetmészettudományi
~rdelclődése és miiveltsége a mai specialista világban meglepő-en sokoldalu. Mindezt nehezen
fedezi fel a felületes szern~e'1ő, ha a nwi gyógyszerMrba belép s a gyógyszerész valamely polcról egy ízlésesen csomagolt, gyáril~g elkészített
kis csomagocs/có_t nyujt át nekt Sa,1nos a
gyógyszerészi müködés ebben valójában gyakr an ki .is rnerül •A' különleges gyógyszeTvegy-ipar fejlettségének mai fokán sok esetiben egyszerű áruelosztó [eladaUá zsugorodott össze m
gyógyszer·ész hivatása E'z világi·elenség, de a
gyógyszerész sehol sem nyugszik eb·be bele., Hivahá,sának alapiellege nem engedi ezt, Az a
{oészség, amellyel mindenütt segiteni akar, segiteni abban az értelemben is, rniként az oTvost
segíti a gyógyításban; tudatosan vállaLva ezt a
legtöbbször Mttérbe szoruló kiegészítő szete·
pet. Lelke rnélyén rneg van győződve egy ilyen
természetű tevékenység szülcség.ességéről, sőb
nélkülözhetetlenségér ől, amelynék a különlegeS'
er leölesi értékét éppen a névtelen szür leeség adja meg Mivel a gyógyszerk;észités tekintélyes
része a gyógyszertáron kivül nuir megtör'ténik,
a gyógyszerész keresi, hog'!l az igyiJelszabadult
tudását és munkaer-eié-t, hol és miként állitsa
be a: közösség szolgálatliba. Kézenfekvő, hogy
a magyar gyógyszerésztársadalom az ui szocúíli.s világr end kialalculását o, magyar közegészségügynek a társadalmi Mreryaez,ödéséből 7c!to:
lyólag időszerüvé vált átaiakitásat ugy tekinh~
mint azt a történelmi pillanatot, amelyben nelct
IekeMsége nyilik aTra, .hogy az utóbbi évtizedek
feilődése következtében el~ojtott lappar:gó
•ner giáit embertár sai érdeleében felszabadttsaJ
és a közösség szolgálatáoa iíllitsa.
A Centenáris H ét előadásait e gondolatok
fogják egységbe
Ter'fnészetesen a gyógyszerésznek továbbra
is elsősorban gyógyszerésznek kell lennie
Ezért takilunic a tárgysoTomtban fó'leg olyan
elöadáscimyket, melyek a gyógyszertári gyakor-

előadásal

lati munka legujabb kérdései1Jel foglalleoznak
(2., 4, 5, 6, 13 és 14) lAz elméleti tudornánynak a rnindennapi gyalcorlattal szaros öszszefüggéséről is szó lesz (15), nernkülönben a
győgyse6Crészet oletatásának fejlődéséről (8.) és
az alapfoku győgyszerészképzés, a gyógyszer észgyakornaki kérdés sokat vitatott problémáiról (.12) A leg,iellegzetesebb gyógyszevészi
müködés jelentősége,
gyógysreTkészités a
gyóyszertár ban szintén kellő rnéltatást nyer
(11).

A meguihodó gyógyszerészet első uj vonása: ismeretkörének a gyógyszer'ek hatlistaná·
?Jal kibővítése (7,. 9) Az utolsó erőadási nap
kisé1let annak érzékeltetésére, hogy rnég egy
olyan gyógyszerrel kapcsolatban, amely nem lll
gyógyszer tárban készül, a gytJgysrer'szalcértő
nek · mílyen szer teágazó természettudományi ismerettel kell birnia (16., 17, 18.)..
A kütönbeges adottságatn/o következtében
szükre·szabott ·előadássorozatban találunk még<
'foét elOadáseimet (3 , 1 O), amely a gyógyszerészi hívatásnak az oTvoss,ág lcészitésén és kiszolgáltatlisán tul ter jeszthetö rnnnkalehetősé·
gér>e utal Ezzel a két előadással, melynek anyaga szaros közelségben áll a gyógyszerészi ténykedéssel, krván}uk megadni a "r'aJt"-jelet az
uj gyógyszer és zet kialakitiisa érdekében megind.itandó általános viMban Azt vár ,iuk, hogy
ezek mintá.iára majd határozottabb és gyakorlatibb köTvonalat nuernelc és ezzél a megvalósi"
táshoz közeloebb- iutnak a kérdés természeténél
foq•va rendkivül solefelé ágazó, már eddig iR
szépszámmal felmer'ült refoTmgondolatok Aki
sokat rnar kol - tndvalévőleg - keveset fog,.
A gyógyszerész sokoldalu ismerete magában
rejti ugyanis annak a ves.zélyét, hogy hivatá,sá-,
'(lak oly rég óhajtott kibővítését tervez,qetve xz
"univerzális specialista" már' önrnao;ában is ellentmondó, tekrit rneg sem valósitható ábrándképe alakul ki
A Centenáris Hét előadásai éppen ezért a
iövőben is mindig elsőmndünek maradó gyógyszerészi feladatkör, a gyógyszerlcészités körül
csoportosulnak, de megteszik a kezdő lépéseket
is azon az uton, amelyek egy tényleg és a közösség szempontiából is hasznosan értékesithető n.iabb feladat felé mutatnak Azzal, hogy
nz előadásoknak csalenem egyharrnadát gyógy"
szertár ban mülcödő gyógyszerészek tartják. éppen annak fontosságát akar juk kihangsulyozni,
hogy a következő lépéseknek ezen a téren a
,qyakorló gyógyszerészek táborábál kell rnegin·
dulni ők, akik a néppel közvetLen érintkezésben állnak, a leghivatottabbak a fennfMgÓ
szükségletek és lehetőségek megá,llapitására,.
Budapest, 1948 szeptérnber 21.
Dr VÉGH ANTAL

•

(A zár ójelibe cbett s?Jámok lapunk első és
másooik olda:lán d'elsorolt t1,1dományos előadá·

sok .sorszárru\i )
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Szeptembur 16.-i taggyülésünk jegyzökönyvi kivonata

Október 10.-én d. e.
az M. ,tf. Sz. Sz. Gyógyszertári Dolgozók
Szakosztályának országos taggyülése.
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Már csak <\gy hét választ el bennünket ok
tóber 9.-étől, a magym gyógyszerész;ég nagy,
parádés, ünnepsorozatá:na!k, a Oentenáris Gyógyszerész Hétnek kezdebbtől Ennek a "apnak minden szánn hónapok óta, nagyhetüJ)<kel, hangomn hh deti ezt, ilogy senki el ne feledkez2lék r ola
A l\1agyar Gyógyszerészek Oentenáris Bizottsága, an1ely a sz~wkm~a lTI.Ü:!den érdeke~itségé:t;
n1agá!b~n foglialja, in1már j:óval több, nünt egy
féliiv óta minde111t elkövet a minél nag,yohb silker,
a·z ünnepség felejthetetlenné tétele éTdekében.
A g"azdag pro'grammot ismeLi mindenld,
amelyből e helyen csak az ,,Emyey József"
Gyógyszeré·sz.i MuzBum rés a "Ka zay Endl e"
Gyogyszerészih 1 á~ ,felavatását., a .szakmai bzn1Utatást, a trörbb mi,nt 40 éve a pályán müködő kartáJr•Bark részére az aran,Y'diplomáJk ünnepélwes átad'ását, a ,Kabay ,Jáno'5" jutalomdijark Iciosztását a Gyógyszertári SegédmunkáJsc!k T.a11fo!ya·
mának me.gnyiitását, mink legkiemelkedőbb eseményeklet említjük meg
·
Sok :szép centenár,is ünnepség vclt n1ár e·
jubi[ár1s é"Yben, számhan es sulyban a miénknél
saikkal na,gy01bb tesrtületek megnyihtkoz:\srálban
A mi szakrmámké, a vis;zony[larg 1ács~ny létszrán1.hcz és csekélyebb anywgi erőforníHainkhoz mért
szm·ényebb k·erelek közölt fog lezajlani, de
büszkén állithaJtjurk, hog:y maJadandó: szociális,
kulturális '(ls humanritárius a1kctáwkban a legeirsők közö1Jt lesz.
Nagy sulyt ad ennek a n1i manifesztáci-ónknak az elmondcrttakon Jdvül még az is, hogy az
egé.sz1 a t:e1jes m2.Jgya.r· gyóg:y.sz€részség ünnepérőrl van szó, 'egy o[yan na,gyszahá:su, impozáns
szakmai megnyiiatkozlásról, amilyen még sohasem volt lVIagyarországon
A Centenáris Bizdttság a sokszor S'z.inte leküzdhetelt1·Emnek ~átszö rrerhézségek ellenére mindent :me,gt(,tt a s]ker, a minél jobb eredmény
'érdékében. Most ka:rtár,sainkcn a sor, hegy ezt
a sikert te!jerss.é tegyék, hogy keretet adjanak
a tartaJomnak
Egyik nemrég: lefolyt nagyszabásu, egészségügyi vonatkO'zásu ünnepi den1onsitláción, az
egész.ségügy ös•szES dolgozói apc.sz.trofáltautak,
csupá.n a gyó,g!Yszerészekről nem esett sz.ó. Az
· eziránvban elhangzott érdeklődésre aJdort!t válasze
nak körülbelül az volt az értelme, hogy: "n:b."lla
gyETDTeknek 2,JZ anyja sen1 érti a szaváte~
Sok szó es•ett már euől ra némaságról Valóban igy is van ez, Nem nagyorr szokturk OO!llat·

SZÉKELY JENő elnök megnyitja a gyülést, üdvözli a megjelent kartársakat és bejelenti. hogJ Hart_
mann Tivadar fitkár réJ"zletesen be fog számolni min.
den fontos kérdésról, tárgyalásainkról az Egészségügyi
Szákszenezettel, továbbá többek között egy mnst fel\'etődött I{érdésröl is, amel;\ ezután fog napirendie ke ..
rülni A Kongresszus tan;\agát is r~é.szletesen fogja ismertetn'i.
A titkári beszámoló előtt nzonban egy határozati
javaslatot olvas fel és kéd annak elfogadását,
A határozati javaslat szószerinti teJjes f;zövege a

sz
ni szavunkat Ezért elfeJ,edkeznek rólunk SZi3rényen, a táraasztal mög:ött meghuzódva, végz k
a közegéSzségügy kitürnő, ér•diemes dolgozói a nehéz munkát, ez ország gyógyszeTeUáit.á;sát, éjjelnappal, rkülönösen a munklalt;hs nélkül dolgozó,
kis, törpeg:yógyszertáraik vezetői hősies önfeláldozással, er őfe;;z1tés·~el és Lemondással egy éle ..
ten át, a népi demorkráci:á,nak ama célkitűzese
érdekében, hogy az egészséges magyar nemzedéknek békés és boldog jövő bizto·silttass2k
Mos1t iltt az a.llkakm Lépjünk ki elzárkóz.cttságnnikhól, hall,gassunk magunkról, ne s~e·
rénykedjünk, hiszen van mivel a nyilvános&ság
elé ·mennünik A fentvázolt é..s sorkaik iá!Ital iri.
gyelt szodlá.lis 'és egyéb köz.érdekü kari allkotá.
&dk s ezek közröltt crsősor;ban
Gyógyszer ész ek
Ország!ors ,rbléti Ala])ja, toi\'á:bbá hivatásunk emberbarát i vo'~ a a riép önfeláldozó szol!gáliab, a
4 éves Egyetemi kiképvés stb., mindnregannyr
olyan tény, amellyerl báJtran bü-szikélkedlhE!tünk,
mer t számot tarthrutunk a nép megbecsüJlés'ére,
a deuno1n á eia elismeré·~ére
A gy&gysziertá;r a törvény szavai szerint i~
közegéezség,ü,gyi initézmléGiy Ennek do'lgozói mél
tán kiérdemlik a nép elirsmerését, szerete>tét,
azét a népét, amelynek egészségrét szolgálják,
bizalmát jóbará,tként keresik, annak regész Elletén
á;t ta11tó áldozatos szolgáhtávaJ
Legyen legalább most, egysz;m ez a "néma
]l'á lya" hangj át fennen hallató pálya, hogy ész
l'evegyenek bennünket.
.Jöjjetek feJ budJa,pesti, vidéki kartársaink,
munkaválrlalók és munkáJ.tatók, ti'&ztviselők, ka~.
tonák, tudományt mivelők, itanitók, tanulók, if,
juság, gyógyszlertá:ri segréd!murikások, dolgozók
valamennyien, arkik ezt tehetirk, er re a ;szép kö
zös ünnepre, amelyben ibia:ráti, te-St'léri módon
egybeforr munkáltató és munrkaváUaló •a hivakásszeretetben, hogy impozáns sza:kmai rd!emonstrációvrul dokumentáljuk pályaszerebetünket s azt,
hogy méltárk vagyunk egészségügyi szakmá"'k.
hoz, 1848 demo'kr atirkus hagymányaihoz és 1948
népi demokratikus szelleméhez €8' hogy továbbra iB dolgozó, alkotó munbásai akarunk [enni
ennek a demokr áciáarak
JöjjettJk, várunk benneteket, sz>eretettel
várja valamennyi gyermEJkét a magyar demokratikus Pharmacia.

következő:

a

DR MOZSONYI SÁNDOR

A Centenáris Bizottság
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"A Magyar Értelmiség Nemzeti Bizottságának.
A Magya[ Ma~gánrulkalmazottak Szabrad
Szakszerrvetének Gyógy:5zertá,ri Droiligozóik Sz&kosz,tálya f. hó 16-án megtartott taggyüléS'én '
az alábbi egyhangu határ ozrutot hoz:ba:
Ott v:oltunk azon az; értelmis•<'1gii nagygyű
lésen., amely a wr odawi é•'te!owle sz,~llem2iben
loaitározatilag kimondta a Mag:yar Értelmiségr
Nemzeti Bizottságának megalrukitását Azz1al a
nyilvánvaló céllal, hogy a hli,borura uszitó imperializmussal szemben mindent eiköMet a viiágbéke megóvása érdBkében .Eg:yüttmüködnrek a
világ minden haladó .szellemével müvrészek es
tudósok fognaJk össze, hogy ·ru sz.ellem fegyvereivel harcoljanak a:zo!k ellen, raíkik regy uj világégés felidézésében segédkeznek
Lukries György elvtársunk megrendMő s,avakkal vetette fel az él\telmiség fel.elősségéJne<k
kérdését, amiért m i n d a z megtörténlhetett,
ami az 1940-E!s léve~n ibollzalmrusaln és szégyelnivailóan megltörtént
De azt ·is tud'juik,' hOig!)" az ért~lmiség ~z.e
J•epe, az uj halrudó értelmiség szerepe és felelőssége, valójáha.n csak most kezdő<fik, am]kor
hontot a.lrukitunk a pusztul!á.s ellen - a világ
UJjáépité.sére és a 1nunka megö~rzésére
Meri a munkásságo.t és pa,rarsz[.ságot nem
kell meggyőzmi, ruz:ok nem hall;g~atnak a háborus uszjtókra. A föld terem, a murnkásság termel. de az ördögi s2Jellem mühelyében, Amerikábarn ma is a baciHushábotru tökéletesitésén
kisér l eteznek Az értelmiség awnbarn az elmult
évtizedek során már kétszer kerül:t vSákutcábla
Odakerült még aklwr is, ha ~gy .részüklet belekényszeritettélk. Éppen ezért az, érte1misérgnek
szü'kség:e van a legnag!)"obb, a legharéosabh
szellemek ir ányi1Jásár a és mondj uk ki uj r-a: felelősségére

Mi magunk, Szakosztályun!kon belül, sz.erte az Ot'szá,gba.n nevelömunkáv>a'l sietünk segitségére a l\l[agyar Értelmi&ég Nemzeti Bízotilsága minéi eredményesebb müködésén~k D?

'l:

· · ·~·

nemcsak mi, hanem az Országos GyógyszerésOI
Egyesület is, amelyben Harangi Sáridor miniszteri biztos elvtársm1ik pontOsam ene a vonal;ra próbálja r·áállitani az r~gész magyar
gyó.gyszerlész-társadalmat. És ha nemcsal{ nálunk, hanem az egész fö1dgömbön nrinden szakma össz-efogi és világgá röpiti a 'Bzellem csoda
fegyvereit, - akkorr a wro'Clawi értekezlet jó
munkát végzett. - Ennek jegyében kivánunk
jó mnnloá~t a Magyar ÉrtelmirSég Nemzeti Bizottságá:na!k. - Magyar Magánalkalmazottnit
8zaba4 Sza/c3zervezete Gyógyszertári Dol[fozó!:
Sznkosztálya és az Országos Gyógyszerész
Egyesület."
A hallgatóság igen nag~ tetszéssel, egyhangu taps.
sal fogadja a. határozati javasla;t. felohasii_sát €s FARAGó SÁNDOR kartárs hozzászólását:
FARAGó SÁNDO'R: 6 nappal ezelőtt a ZoH'akadémián a magyar értt>:lmiségi Rzal{szen-ezetek nagyg-yülést tartottak amel;\en besz;imnltak a wroclawi
lwngresszus ~semé:nyeiró1 lés a határo?-iti javasiatt ól,
Ez a beszámoló é_s határozati javaslat, mdynek kö\etkeztében a Ma.gyar Éitdmiség Nemzeti Bizottságát Óli.
ás.i lell{esedéssel megalakitották
azt bizonyitotia,
hogy a kongr~sszus m'm fejeződött be \Vwcla\\ban. ha··
nem az igazi munka, a lwngresszus ha·tása azzal k~z
dődött, hog.} a delegátusok hazat,érve ·eb ;ondták hazá.
juk értelmiségének azt, amit a küngreszuson hallot.t.ak
és igyekeztek azt a legszéleseb-b rétegel,ben tudatos'ita.
ni.. Rá }{ell döbbennünk. hogy ene legjobban nekün}{,
mag;\al'oknak van szükségünk A lmagyal értelmiség
igeu jelentős része (Déry Tibor és Lukács GJÖl'gy elv..
t~ársak megállapitása szerint)
nem tudta n~·é.g teijesen
levet.kőzni azt az átkos mentalitást
am~ ly a faSiszta.
időkben tárakódott M~g habozik és vár! Neli:ÜU}{ aldk
az értelmiség "\ezetőrétegéhez tartozunk kötelességün!<
a '\\roclawi kongn:sszus értelméhen \'ezeini a habozókat
és az ott hozott határoza.tokat fenntartás nélkül ma~
!.;"Uilli:évá kell tennünk Az Országos Gyógysz~rész Eg,)('.
sület nevében lelkesedéssel csaUalmzik a haJá1ozati iavaslathoz.

Székely :Jenő elnök meb>iköszöni a hozzászólást A határorzati java.sla.t fo""tosságá,t azzal
szmetr1!\ kifejezésre juttatni, hogy kéri a meg·
jelenteket, hoz.2>ájárulásukat ne karf'Blemeiéssel, hanem felál!á;ssal fejeivék ki.
T<Lgság a javaslatot felállássa.l egyhmrgulag e'fogadja
HARTMANN TIVADAR titkár ezután megt-e~z'i
tltli:ád jelentését:
"A Karflársnök és Kadársak ha fig)elemmel kisérik a napi eseménye·ket, - akár polit1ikai, akár gazd] ..
5ági 'onatlwzásbau- fel kellett figJeljen::-k azoi.;"ra a1
esemfnJekre, amelyek jellegzetess-é tesdl< nap,i:-:hikat
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A gyógyszerész a népegészségügyet a magyor népet szolgá)ja.
Egyik kongresszus a másik u tári \Zajlik !e~ amelyek ru ind \W' nem voltak hajlandók fizetni, kénytelenek "olttunk kifigyelmezt-etni a;karják a magym:· népet .izokra a folya--,_" zárni a tagok sor:·ából. - Kossa István megállapitása
matos szabadsághaJ:·cokra, amelyek t1848-ban vették kez..
s-zerint senkit sem lehet' kötelezni !ana~ hogy szakszer·detüketi és még nm is tartanak Ezekben a szabad~ág_
vezeti tag legyen, ez csupán önkénte·s_ jelentkezés kérdéharcokban - a rnagya.r jövő, a magyar népi demokrácia se.. Azonban természetes, hogy az 'ilyen egyén -sajátl
érdekében - mindenkinek, irivétel nélkül részt kell venérdeke ellen cselekszik, amikor kivonja magát:, vagy
nie. Mi gyógy-szerészek is rnegrendezziil{ a magunk cen··
nem k·özösségi viselked.ésé;vel Irikényszeriti kizárását a
tienáris kongressz•,sát, !lrnely okctlber 9 -én fog kezdödszakszervezetből
Ezek nem élvezhetik azoka.t az elitni, hogy egy héten keresztül hirdt>_..o;;se a gyógyszerés:á
nyöket, atrJelyek a szakszervezeti lt;a.gsággal járnak ~~kar· :akarását a fennmaradáshoz..
lásközvetités csak szakszervezet utján lehetséges.
A
Egy másik kongresszusrra is fel ke1l hiv.iam a fiközvetités kötelező a sza:kszervezetre nézve, de arra
gyelmet, amely a szakszervezetet liÖ;?;ehöl érint'i: a
kényszeriteni bennünket nem lehet, hogy további infor.
Szakszervezetek és a Sza:ksze-rvezetl Taitács kongresszu..
mációt adjunk azokról, aMket nem ismerünk, met4J nem
sára, amely a Szaktanács (50 .éves fennállása emlékére tagjai a szakszervezetnek További információt is csak
fog lezajlani, a centenár'is jelleg hangsulyozása mellett
Szakszervezeti tagról adhatunk
A közelmultból ~non
Ez a lrongresszus n11inket! is legészen közelról érint. Jl:;;~e:n
dok egy példát: Az egyik Ílagy intézmény, amely t!öbb
magánpatika forgalmát fogja átvenni, információt kért
a kongresszuson fognak.-Itatározni a szakszervezetek
tőlünk 50 olyan
gyógyszerészrol, akQr az átveendő
ipari csopor-tositása :tárgyában. !A fejlödés ugyan1s ugy
gyógyszertárakban vannak jelenlieg alkalmazásban
A
hozta magával, hogy a szakszervezetek életében bizonyos elrendezödés vált szükségessé. És &tt felvetődött a
szomoiu helyzet az '\'Olt, hogy ndndössze 20 ka1társunk··
kérdés: - hova tartozunk mi, gyógyszerészek tulajdonról tudtunk iníonnác'iót adni mert csak ennyi volt.
szakszervezeti tag.
képpen? A felszabadulás \eLső ':napjaiban a szervezkedni
Ugyancsak nagyon elhanyagolják Kartársaim a
ldvánó kartársal{ odamtmtek.. ahova az a p_ár lelkes
ernbér veze1te ó'ket, altlk m'ár régen sza}{szervezeti élew
szaklapot is, amely pedig !évek óta \ligyszólván haszon
nélkül dolgozik, minden gyógyszerész érdekében és a
tet éltek a MOSZ-nál, tehát természetes, hogy a jelent.- kezö tagságot ideirányirt-otit.ák, ahol megahtkitottál{ \:t
tanítás terén is elsőr an gu 'munkát végez. N agyon kén~m a Kartársakat,
forditsanak nagrobb figyehnet
Gyógyszer·es'zi Szakosztályt .Itt megkapták a szükséges
szaklapunkta; ha még nem előfizetők - ugy fizesse..
támogai"Jást és irán~itflást Többek között a 'Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének köszönhetne.k elő éR ha már elöfizetó'k~ ugy pontosan küldjék be
az előfizetési összegeket•, mert itt is kényt;plenek leszjük, hogy a gyógJ'Szerészek olyan kollektiv ~zerződést
nek meg-szönteni a lap küldését a zol{ részér e. akik nem
köthettek, amtly-ennel ma rendelkezünk Az egyes s,z.akmák elhelyezkedésének t.isztázódása a fejlődés követfizetnek rendesen
A smkszer·vezet egyre erősödik, egy cél felé halad,
keztében azonban a.zt l{öveteli', hogy a többi egészség_
afelé az irány felé., amely felé halad az egész dolgozó
ügyi dolgozóval együtt a.z !egységes Egészségügyi Szakma-gyar nép.. Ezen az uton követ:jük azol{at a feladato.
szenezethe illeszkedjünk mi is bele. Ez Iüilönben a
lmt ·és módszerelret. amelyeknél a Magyar Dolgozók
Szah:S'Zervezeti Tanács határozot~ kiv<ánsága, tehát pernPártia mutatja az lir·ányt. Az M. D. P,. is jelezte az
csak a mi akaratunk Erró1 a helyről mindenki nevébe·!'l
utóbbi napokban, hogy azokra a !párftagokm nines
köt-elességem köszönetünket kifejezni a Ma.gánalkalma~
zottak Szakszervezet!éne]{ a felszabadulás óta velünk szüksége, akik nem akarnak aktiv r·észt venni a pártrounkából és Inem akarják magukait továbbképezni ~
szemben tanusitott segitségéért és t'ámog8.táSáért" Volta
az olyan viselkedés, mely etikai okokból l{ifogásolható,
képpen
nem
azért
megyiink
ma
az Egészségügyi Szak1
hirja rá a. pártot
SIZiakszervezetet, hogy ilyen tagjait
szervezetbe. amiért: kb, másfél Evvel ezelőtt egypár hekizárja.
lyezkedni akaró, saj-át sorsát kialakit-anlf óhajtó kartárs
Még egy sajnálatos kör'Ülmtényre kell rámuta.tnom
kivállita ide, '"agy máshová vezetni tiagjainka.t. l\itnlikoi·~
Még mJndig vannak egyesek. u. n. bajkevérők. akik
is harcolnunk kellfitt ezekkel ra jobboldali szociáldemoszeretnék elhitetni, hogy a szakosztály vezetOségében
kr·ata kart.ársainkkal, akik az idó'k sreilemét nem ér·ez.
\:e át', elzáii·kóztak az eló1, hogy Szakosztályunkban nincs 1ueg 13 kellő összhang. - Kartársaim! Soha olyan
erős és egységes nem volt a SzakosztálY, mint ma, Egy.,
mindnyájan együtt legyünkJ akik egy munkahelyen, a
gyógyszertárban dolgozu~k: gyógyszeré,szek és segéd- F:éges belül és egységes kifelé. az intézmények, hatósámunkásol{ egyaránt. :F::ves harc után azonban elértük
go-I{ felé is.
célunkat és azóta nemcsak együtt: dolgozunk hanem
Igen sajnálom, hogy netn fért be mindenki abba a
egységes szakosztályon belül együtt menef.elünk tnind..
különtien riagy terembe.. ahol az :Értelmiségi Kongresz_
n) á junk közös -célja felé: a népi demokrácia utján a
~zus lezajlott,
Ha mlndenki hallgatta volna az ott -eJhangzott beszédeket, akkor tudná, hogy mi a kötelessészocializm:usig.
r:e de különösen mi a feladata az egész: magyar néppel;
A legutóbbi taggyülésen örömmel jelentettem, hogy
a tagok száma [500-ra 'emelkedett: Ez a szám azonban a magyar népi dein:ookráciával szemben Ana kérem a
Kartársakat, azokat. akik személyesen otti voltak és
aZóta sajnos, 910-re csökkent Ugyanis igen szomoru
azokat is, akik csak az ujságból olvasták. vagy rádi~
~ny, hogy a tagság igen rendetlenül teljesiti tagdijfize.
tési kötelezetségét és igy azokat, akik hosszabb ideje hallgatták, mert azli mindanny'ioknak hallgatniok kellett
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volna, - véssek jól emlékezetükbe az ott !elhangzotta..
kati és kapcsolódjanak bele teljes erővel a magyar népi
demokrácia megerősödését jelentő' nmmkába. amely {'}'{ezet a szocializmushoz !"
HARTMANN TIVADAR titkár 'ezután megteszl
jelentiését, amelyben riagyjából összefoglalja a .tagokat
érdeklő elvégzett munkákat és részletesen beszámol a
legutóbbi taggyülés óta lezaj.Iotit leSeményekről:
Először is -ér:zkl{:eltetni
és .szeJ.J14léltetni akarja.
hogy mit végzet;t a Szakosztály - adminisztráció tf'>rén ---i a munkavállalók érdekében Röviden ismerteti
azt a. lelkiismeretes munkát, ~mi a Szakosztályban folyik és azt )eredményezi, hogy restanCia soha sincs fs
mindenkinek. aki odafordul, azonnal. !kellő időben eHnt.ézik ügyes-bajos dolgait.
A Szakosztály vezetősége a Magyar·.. Szovjet Müvelódési Tár'Saság Gyógyszeré.szsza.kosztályának me~
alakit.ásával kapcsolatban kimondta, hogy egyöntetüen
lépnek be, Ezzel n munkával KOLOS éB BALASSA
elvtársakat bizták meg.. A munka már· folyamatban
van, de bevégzödni csak a Centenáris Koilgl"esszus u~án
fog. A havi tagdij 1. - F~. lesz.
A !örpegyógyszertárakat m~gszervezö akcióba KO..
LOS és SZIKLAI elvtársakat küldték ki
A munkanélküliség leküzdésére HARANGI SAN·
DOR indit-o~t legy akclót. 'amelynek munkáját azonban
az anyagi adottságok neheziti1{ meg,
A Szakosztály a Népjóléti Minisz.té,..imnhoz fel1itat.t.al fordult -- a k·özületi gyógyszertárak kollektiv szer.,
zödé se érdekében. Az -eredménY't; illetve a választ tné,g
nem kaPtuk meg, de ugy látszik mátis, hogy nem lesz
különbség a közületi és magángyógysze:rtántl{ Imilektiv
sz er zödése között..
A S"zakosztály ismételten felirattal fol"dult az illetékes hatósághoz, hogy a bizonyos kori eHi,r-ti 'rél;'ii'Cnds7erii kartársak részére a tervezett tanfolyam tarttassél{
meg. Erre a ·,tmnfolyamra 12 kartárs· kért.e felvételét ..
A !ahor áns-továbbképző ta_nfolyam október 1.5, .. én
indul meg Felelös-e FEH:F::R lmrM.rs; a módozato]{ meg..
beszélésén GERő és KOLOS kartársak vet.tek részt.
A szaldap szerkeszté.!:;ében változás állott. be.,
amennyiben SZÉKELY !JENő lett. a főszerkesztő .
Az események közé tartozik, hogy a;z elmult idő
sza·khan HARANGI SÁNDORT az 'Országos Gyógyszerész :Egyesiilethez miniszteti biztosként nevezték ki
és ennek kÖ'\"etkezM,be~ a Szakosztály eh1öke SZÉKELY
JENő lett..
Az ötödik gyógysÚ~Jkönyv szerkesztői bizottságába
Szalmsztályunk tagjai közül HALMAI ~s VÉGH egy
f·anárokat és KUN FERENC kartársat ineveztél{ ki.
Több megbeszélést tartott-unk a közfor·galmu gyógJszertárak ü·gyében,
Szakosztályunk átirattal fordulti az OTI-hoz, hogy
ök is tegyenek kisérletet gyakornokok alkalmazására
Pikler ve:rkrigazgató elvtárs szokotl erélyével vette kezébe az ügyet és bár eredmény miég nincs a kezünkbeni
de biztosak lehet-ünk a siker Qen..
A Kongresszussal kapcsolatban kértük a Szaktan:icsot, hog:r néhány kiváló munkát' végző kartársunkat
kiváló munkásH-ként biráljanak el ~z eredményról
~ég semmit sem tudunk,. de ha a válasz idó'ben mle.gérkezik, a kitüntetéseket a /KongresszUson fogjuk kiosz-

tani.

Gyógyszertári
állványedények
kizárólag hazai gyárt·
mányu b ék ~beli minó·
ségben beégetett eimfelirattal kapható.
Régi edények átszigná·
lását j u t á n y o s a n
v á ll a lom.
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Gál Dezsi
gyógyszerészeti üveg és
perceliánáru kereskedD

Budapest, V., Szent lstván-körut 23.
(Koháry· utcai oldal).
Telel on: 121--155
Az egyetemi felvét-eli bizottságban a SZakosztál~ t
SZÉKELY JENő elnök loép•isel~.
Az utóbbi időben több fegyelmi l)anasszal fordultak
Szalmsztályunkhoz a felső hatóságok, aMk a }la.tikák
veZJetőinek nem megfelelő
n~ngatartását kifogásolják
Ez legyen in:tö példa a vezetölmek. hogy br.csületes men.
talitással végezzéJr mnukájukat.
A szaklapnál kiadó-v:áJt.ozás történt:
Falus J en ö
saját l{érelmér·e megvált ettó1 a tisztségétől.
WEIL EMIL elvtárssal megbeszéléseket folyf.attunli
az Egeszségügyi Szakszex vezetbe való belépésünkről
Figyelmezteti a lrartársakat a kiközvetités nélkül
való n11.mkavállalás és munkaadás veszélyé.r·e. Fegyelmi
el,járást inditanalc a szabálytalanul eljáró munkaadók
s munkavállalól{ ellen..
A Szakosztály részéró1 a.z OrvoskonJ:tresszusra t.a·
nácskozási joggal SZÉKELY .JENő és liiARTMANN
TIVADAR ·J<apott meghivást.,
Az egyetemen Weber előadó. tanár helyébe LIGE..
TI FERENC kartársat jelölték ki..
Kinevezése rö,id
időn belül megtörtoénlk.
HARANGI SANDOR kineve.zése f'lőadói mínöség·
ben már meg is történt..
A Szalwsztály tevékeny részt akar venni a romos
iskolál{ felépitlesébeu.. Ebben a !törekvésünkben az úrszágos Gyógyszeré-sz Eg:resület nyujt anyagi támogatást.. Eddig a kuninadarasi lskola felépitéséhze 2,000.·forinttal, a regői iskola felépítéséh-ez 1.,000. - for:inttal
j árultunk hozzá.
A Centenáris Gyógyszetész Hét és Kongresszua
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Október 10.-én d. u.
a Ka zay Endre Gyógyszerész Otthon
felavatása.
alkalmáb91 szép 1és izléses j~lvén,reket késúttettünk,
amelyek ipés után 5:---. Ft -OS áron kaphatók.
UARTMANN TIVADAR titkár "zzal a trem"énnyel
\'égzi beszedét. hogy az elh:övet.kez.ö eseményeli általános kari béké't fognak !hozni. am~l;r béke jegyében _iobban fogunk tudni dolgozni a népegészségügy érdekébtm
SZÉKEL Y ·JENö elnök mindenk'i nevében n'lf.gköszöni HARTMANN TIVADAR titkárnak a tartalmas
és emelkedett jelentést A maga részéről !CSalt: az{ sze
retné hozzáfüzni, hogy az Egészségügyi Szal{szervezet
főt:tkárával történt ltár gyaláson szóhahoztuh:, hogy rni
több. mint egy esztende'ig verekedtünk, hogy együtt l!'-·
hessünk a segédmunkásokl}:al. Ma ;ezt végre már clé;·t.ük Megnyugtattak bennünket, hogy az Egészségügyi
Szakszervezetben is együtt lehetünk velük líözös szak..
oszt.ályban,
Mielött a vitát ~1negnyituá, ldfejezést kell adnia au.
nak, hogy valam1 van a lelegőben ÉPJien anól nem
volt 'SZÓ. amiról legjobban tszerettek volna hallani.. Mi
azonban i~.men nem akarunk elébe vágni a dolgok ter·mészeics menetének O'll an ügyről van itlt szó amelyről még nem lett volna szabad beszélni 'és csupán az
egyik \l:ulajdonosi érdekeltség ~ndiszlq·éció,ja folytán
li:erült napirendre. Ha a kartársalí közül valaki ff':heti
n líérdést, ·felelni fogunk r·á .
Kéri a ){artársakat, hallgassák meg hivó szavát,, a
f:entenáris ünnepségekkel lmpcsolatban. amely a lapban
fóg megjelenn'i és a munkavállaló kartársakhoz szól..
(A beszéd szöv:~gét lapunk más helyén közölj ük.)
SZÉKELY JENő felolvasását igen nagy tetszéssel
fogadja a hallgatóság. Ezután ~eginditja a vitát..
DR. KÁLMÁN LÁSZLó: Tudomásunl!: szerint a
G.. F, 17, ~ére m,agához hivatita a szakmai érdeldH~pviso·
leteket a záróra kérdésének ujból megtárgyalására Jtt
nyomatékosan és végérvé:ityesen le !kell szögeznünk,
hogy az osztatlan nap'i nyolc órai munkaidőt a Szak.
szervezet olyan ldvivott s a demokrácia által megerősi
tett vivmányának tartja, amelyet csorbitaÍti neJn enged.
Tisztában vagyunk már előre azzal hogy a G. F .a m'i
munka~állalói érdekeinket a legmesszebbm-2nően támo
gatja.. Ne:m zárl{ózha.tunk 'el természetesen a valóban
jogos közérdekkel szemben s ezért kész~éggel segits{>
gére sietünk a hatóságoknal{ ebben a ·kérdésben s haj
landék vagyunlt: a jelenlegi nem tíeljesen kielégit5
inspekciós :rendszer redzióját felvetni
Azzal ugyanis,
hogJ 3 !Közért-üzlet est-e 10-ig nyitva van, még nem in ..
dol\olható, hogy most már m'inden gyógy•szertár is hosr.szabbitisa- meg a záróráját Ha a fővárosban néhány
élelmiszerüzlet· este: 10-igtart nyitva, akkor mi hivatkozunk arra, hogy több mint 50 gyógyszertár áll este is
a közegészégüg;r szolgálatában. Ha e.z ~kevés, vagy rossz
az elosztás, akkor ezen segit-eni lehet.
Van olyan vélemény is, hogy ~áttott alkalmazotti
karral l~:ell a problé.mát megolaani. Ez lát-szólag ideáli~
inegoldás s a munkanéll{üliek ·kenyérhez jutnána.k, azon..

ban ha Idesit közelebbről megnézzük a }{érdést, Kiderül.
hogy ~ez senLJ járható ut-, Azzal ug:vanis, hogy hosszabb
a napi nyitvatartás ideje, még nem lesz nagyobb a for·,.
galom, nem nő a gyógyszerfogyasztás, s emiatt nincs
reménJünk
a
munkanélkül'isé.g leküzdésére ezen a:1
uton,.
KOVACS ANDOR ikiegésziteni szerelné dr,. Kál"
mán László beszédét . Szükségét lájta anna·k, hogy reá..
lis an n 1egindolmljuk, mié1:t nem fogadhatjuk el azt a
rendszert~ arnell Iváltással akarja megoldani a h'elyze-·
let.. Nem szabad csak ideáHs: megoldásokat hangoztatni.
mert ezzel neÚt tudunk céH! eléini, hanem gyakorlati
mego~dást, javaslat{)t líell tennünk Az osztatlan trmnkaidőböl nem szabad engednünk, hiszen ezt a demokráciá.
ti:}! 'l\aptuk
Nagyon ügyes dolog~ \olt megenlliteni a
KÖZÉRf párhuzamot. nt~ert azzal a. néhány KÖZÉRT
üzlettel szernben, a!lllely éjjel :ny'itva van, szembeállit ·
hatunk legalább 'S0-40 inspel{ciós patikát, Tehát, itt a
helyzet - igJ magy at ázva ~ mindenképpen mellettünk
szól. Nagyon he1)'·esnek tartja a reformokat azokban a
patikál{ban, ahol a.z inspekciónál szabálytaianságok fordult.!ik elő.
MiHl több hozzászólás nincs, SZÉKELY lJENö
megállapitja: megálla}todhatun1{ abban, hogy mindUyá~
j on ameHeti sza, azunk, mar adjon meg az osztatlan
munlmidő ..
A taggyülés ezt határozatilag k1mondja . Az egész
taggyülés kimondja azt is, hogy az inspekció eddigi
tendje nem tmegfelelö Ehhez ké.ri a. hozzászólásokat.
SZÉKELY JENő ellismcri, hogy a revizióra na.gy
szllkség van) de ugy, hog~: abban a szakszervezet is
Iészt vegyen - Nem tudjuk, miről lesz szó a péntelü
tárgyaláson, de az bizonyos., hogy valamit, amit a G
F.-nek a legutóbbi tárgyaláson megigértek, nem tartottál{ be., Ez az voJ!t, hogy m!inden MABI és_ OTI rendelőben függesszék ki a legközelebbi inspekciós patika eimét, lehet, hogy ez a közvetlen oka antmk, amiéit odarendeltek bennünlmt.
BABUSIK FERENC módosit.ani szeretné Székely
Jenő kijelentését azt a kijelentést, hogy a tulajdonosi
liar nem gondoskodott az inspekciós pa!ikák ciménel{
kifügge;;ztéséről
Alll1ak ldején Gerő elvtárs eljárt az
intéztl:ié.nyeknél, aldk kötelezték :magukat az inspekciós
patiliáknak minden onos!i rendelóDen tűrténő kifüggesztésére. Ez azonban nem történt meg., tehát a mulasztást
fi'li követték eJ,
HARTMANN TIVADAR szerint, ha az intézmé.nyeli ne&1 teljesiteHé.k a \·állalt kötelezettséget. akkor
éppen a főnöld testületnek kellett volna ezt saját érdekükben valahogyan pótolni, mert hiszen ez a mulasztás
anyagi következményekkel is \jár. Ez kötelességük ·ma_
gukkal és alkalm'azottail{kal szemben is.
SZÉKELY JENő: Tehát fenti határozati ja,aslaL
tal megyünk a G, F\. elé. Ké-ri Káhmín Lászlót, hogy
ha almrja., egészítse k'i/ hozzászólását.

A gyógyszerész 4 e';l'yetemi éven át tanulja szaktárgyait.
DR KALMÁN LASZLó: Ha van lehetőség arra,
hogy a kérdéssel kapcsolatíban meg lehetne oldani a
mu~~n~l~üliség~( akkor a közösségéri lemondanánk
egyeni erde-kekrol. Ez a megoldás azonban nem növeli
a fof'ga.lmat is nem csökkenti a munkanélküliséget,
KONDOR kar'Í.át'S: Fel kell hívni a Szakszenez"'Í
figyeimét arra állapítsák me.g azf is-, hog:r az oszt~;
lan munkaidő r e g g e l kezdődik
·
•. STE_DER MARIA azért szólal fel, hogy lt Cente_
nans He:t~l k~pcsola:tban nagyobb lendületet vigyenek
at •tCenúmans
1 ·r
l". Bizottság munkáJ.ába,. :Fela.1""nl·a
.... J szogaa.
ai az e ckeszületekkeJ kapcsolatban.
• GERGELY. JULIA: A. köttdefonokról beszél, sze_
nnte m'ind n kOrzetben kellene· egy felelösnek lenni
mert mo::: t fontos dolgokról van szó. Sz'u"l<se'g
h '
• d k.
t
es, ogy
mm en 1 pon ,osan megkapja az éttesitéseket..
SZÉKELY .JENő szerint' a Testület leadja becsüle.
tesen ~ jelentés~ket, legfeljebb a-nól lehet szó-. hogy
n~m ~n~den gyog.}szertár
itü;vábbitja lelki1ismemtesen.
V1~?'az:m kell, hog,Y lehetőleg olyan gyógySzerfiáraknak
adJali le ahonna-n megbizhatóan továbbközvetítik
S.t:LAMON kartársnak a munk~nélküliiek 1~ev~ben
az a ker.~se, hogy ől{ef, is kapcsolják be valamilyen mó~
don az uzenetkönetitésbe. mert eddig legfeJ'.ebb ·r t
J
ve e _
1 ··r
enu sz·erezhctt~k az értesítésekról tudomást.
HARTMANN 'TIVADAR megn~ugtat;;a Salamon

kartársat, hogy minden munkanélküli kartársat a jövő
ben levelezőlapon fognak mindenről é:ttes'iteni
SZ~~ELY, JENő ana kér mindenkit, h~gy aki a
c;ntenans G~.ogyszerész Héttel kapcsolatos munkákban
~~s:t ak~r venni, jelentkezzék Németh Arnállánál Külono~en ·~.s .elsősorban :rendezó'kTe van sziikség, de mindenkit SZlVesen várnak bármJlyen munl~:ára, csal{ je~ent..
kezzenek minél nagYobb számban
HARTMANN TIVADAR l<özli a tago kkal, hogy
ha nem lesz elegendő számu önkéntes jelentJ{eZÖ akkor
kénJ telenek l~sznek kijelölni egyeseket és -ez kötelező
erejü lesz
BAKA Y kar1ár-s bizik abban
hogy külf-öldiek is
r~~zt. fognali venni az ünnepségeken, ezért nyelvtudását
aJ~OTJa fd.
SALAMON ka,rtárs felhhi az összes munka.nélküli
kollégákat, hogy teljes erővel kapcsolódjanak bele a
munkába, mert hiszen ió'k léTnek r.á legjObban.
SZÉ!(EL,Y JENő ezzel a felfogással nem ér-t
eg,Jet, mert .épJJ~n helyzetükból kifolyólag a munkanélküliel{ nem olyan jól szituáltak, nincsenek munka~
képf.sségülí 'teljes birt-okában ezért inkább azok jelenL
kEzését kéri, akik dolgoznak.'
UARTMANN TIV ADAR megköszöni a nagy lelkesedést, amely a nagyszámu jelentkez·ésben is meg.
n}ilvánult

D "Dermasept" Laboratórium beváll készitményei

Dermasept

~enöcs see Zombory az
osszes közintézeteknél
szabadón rendelhető.

INDICATlO:
Ekzema furunkulosis, sycc;sis, folliculifis
hydradenitis, renyhén gyógyuló és gyulla~
dáaos sebek, alszárfekélyek, égés. fagyás és
minden fertőzölt frisa sérülés.

HATÁSA:
Sebek, fekélyek gyors behámo•itása sarjadzá~ élénkké válása. különbözó bórbajaknál lobosodás, viszketés megszúnése, a fájdalom csillapitása, szónüszók IIYOFS beszáradása, a fertózés meggátlása és a lfyors
gyógyulás elósegité1 e.

~~~um~IY~in, emnl~io!

UnUmény

sec Zombory

INDICAT!O:
Primaer és sec. chr . polyarthritis, arfhrosís.
spondylarthritis
lumbago,
SQondylosí.s,
rheumahsmus musculorum, neuralgia
neuritis,

HATÁSA:
A Rheumalysin nevü emulsio páraköfés, ill
bedörzsölés alakjában használhaló jól fel·
azivódó készítmény A kezelés a fájdalmak
ra csillapitolag hat, • gyulladásos jelenségek
csökkennek, az izületi izzadmányok lelsziY' dását elósegifi, a moz8áskorlfitozoftság
)avul, a periarticuláris csomók megkisebb.ednek
Eladási ára : l 00 gm
250 gm

"Teleki" gyógyszertár Budapest, vm. Teleki

10.- forint,
!3 80 forint

uszló-tér

a.

sz.f
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Október 11.-én- d. u.
a Gyógyszerészi Muzeum felavatása.

E hó közepén taJtották a,

gyógyszertári
a.Zkalma,zottak t<Lggyülésüket.. V<Li<Lhogyan a,zt
várhattuk vol=, hogy amikor üyen nagyobb
időközökben hivjuk össze a kartár.sa,kat és tudják, hogy csak rótuk lesz szó és nagyobb események előtt áU a dolgozók tcibor·a, tatán élénkebb
lesz az érdeklődés
Az alkalmazott gyógyszerészek országos
nagy seregszem/éje és az a rncir mindenki e.lőtt
tudott dolog, amiről már nemcsa,k szab<Ld be·
szélni, hanern fontos is, hogy beszéljünk róla:
.szakosztályunk bekapcsalódása az egészségügyi
sza,kszervezet munkájáb!L HIL csak erről lett
vo.lna szó, már nagyobb érdeklődést kellett volna kiváltania a kartár SILleb ól.
Lehet, hogy mi nagyobb ígényüek V!Lgyunk
IL kartársakkal szemben, mert a megjelentek
szeima nem volt kisebb a szokottnál, de ahogy
rnincbenben fokozott!Lbb igényekkel várjuk a
fejlődést, ezen a téren is ennek kell bekovetkeznie. krnikot a Magyar Do.lgozák P.ártJa leminősiti tagjait, rnerb nem kapcsolódnak be IL
hely' szervezetek rnururorba, amrkor kü.átcisba
hely•ezi a, párt alapszabály/L azoknak kizáníscit
a pártból, akik nem végeznek munkát vai<Lmely
alapszer·vnél, annak üléseit nem tátogatják éS
a t<Lgdijakat nem fizetik, .ez ugyetnoly!Ln mértékben vonatkoz'k a smkszervezeti rnunkcir a
is. Egyesek feltünően elhanyagolfák a taggyüLések tátogaMsait Ritkcirr, vagy egyáZtakin nem
jönnek el. A megjelentek pedig· igazolják a
szakr=i krónilvás rnegállapitását, :hogy "néma, a pálya,.!" Nincs olyan problérnrx, melyhez
egy-két enrberen kivül többen hozzászólnának
és núndig ugyanazok a kartársrxk hallatj.ák
hangfukctt, akiktől már megszoktuk, hogy vetn
észrevenni valójuk Nem hisszük, hogy azért
nem szói<Llnak meg, mert nem értenek az ott
elhangzottakhoz, de beleesnek abba a hibába,

mint azok a párttagok, akik r·utin hiányában
nern mernek felszói<Llni..
·
Ez pedig n<.ógy hiba, nwrt az ember eknek
van mondanwa!óJuk, amit azza,z brzonyttarm/1,
be, hogy a taggyüléseken kivül sokat beszélinek
szakmai problémákról, És sokat kritizá!nak . És
ha kntzzcilnak, akkor ·van is kifogcisolnivaló,
sőt ehhez mérten javítanivaló is. Mennyivel
okosabb vol=, ha ezek a kctrt.ár sak elszi~
g.etelt kisebb <;soportokba,n, káv.é.házi, vendéglőí, vagy magánlakások asztalai körül kialakult
külőnféle .szemszögből megitélt vibák helyett
átvinnélc a megbeszélést az azt nregillető helyre.: a szakszervezeti ülések plénumet elé. Itt egy
jól megrendezett, tárgyilagos vita sokkal Jw..
ma,rabb vinné e.lőre az ügyeket - a megoldás
elé A tagok vigyék csak kifogásaikat a vezető·
sék elé Becsületes nyiltságg/Ll kifogásoljcik ~
vélt vagy tényleges hibákat. ÉS a vezetőség Jcötel•ességének fogja t<Lrt<Lni a hibák kiküszöbö·
lését Egyes kartársak pedig hagyjarmk fel az
oktalan duzzogással és tartózkodcissiLl, mert fel·
tünő távollétükkel nern segitenek a ba.iok meg..
oldásában De azt is gondolják nteg a kar társak,
hogy c s a k k r i t i k á v a l nem lehet
orvosoini a hibákat Ehhez pozitiv segitségnyujtás is kell. Bekapcsolódás az aktiv munkába.
Nagyon sok feladat áll előttünk rnegoldatlanul. Ezek megoldása soklcal több és jobb
sz!LkszeTvezeti munkát er edmény.ezhetne.. Régó'ta nélkülözzük a megfelelő helyiséget, mely
megszüntetné a kartársak külőnböző, de nem
ép)ren ideális helyeken való találkozását MegoldiLná az oktatás kérdését is E tékintetbm
óriási lvcit'flányban vagyunk éppen a helyiseg,
hícinya fo.lytán
A k t ív i zá ln i k el l
t a g j a i n k a, t és m.eggyőzni őket a szakszervezeti munka szükségességéről, saját érde-·

UVEG
Gyógyszeres, vegyszeres, kozmetikai és egészségügyi üveg és
porcellánáruk, kenöcs és krémtégetyek, demyonok, balloaok

Telefon : 226-023.

1848-,..Á9• évi szabadságharcbon
t
resz vett gyógyszerészek
ne' VS Ora

.z . i

Hogyan lehetséges a2 hogy igen sok
'
szertárt munkrtvállaló éz' sZerte a,z 0 1 szá gyogy.
smkszervezeten kivu"l?. Egys zer....
gble!Ln.let.a
u IL je
ross.z vo lt a szervezés mun'-"J'a s .
, .
k ll .. ..
k.
""-'.
·eppen ezer t
e sur gos en ozbelépnünk.. Meg· k ll
ráznunk !' nc;gysza,mu,
magyasmkszervezetene kivül
élő

';:,'/:z'fj;v~la~nak,

hogy saját érdeke ellen cse. , a wul mamd a népi demokrácia ezen
egyric legerősebb várának tabán. Ism . te
hogy
ne nt k"""le
s
.
?"" zo.. a· tagság De · kiket foereunk
elsosor ban es rntnden tekintetben t·
gt ·
ha nem tagjain~vrtt?
anwga nt,
És aktuálissá válik ez a figyelmeztetés akk?r~. amrlcor a szakma, készülődik a nagy Egész..
seflugy' Szakszervezetbe való beépülésre M'nel ·znagyob~ taglétszámu lesz ez a szer~ezei
mtne. tobb es .JObb tudásu kmtársakkal vonu:
Zunk fel
·z
É
. ~ an:na nagyobb erőti fogunk képviselni.
s mtnel nagu,obb lesz. az .erő, annál nagyobb
lesz az ere~rneny Miért idegenkednek voltakép~n a kartársak a sza/cszer·vezetbe val, bel, .
t~,? lalá?:' még mindig nyorna va:: an::~
felrenevew mesterkedésnek, mely eZtéritette !LZ
embereket a szakszeTvezetbe va,ló tömöru"'"sto"l?
w

Mi azt hisszük.: a rni népi ·demokráciánk a
sza«;szerve~etek ,terén is elért bőséges eredrnény~t ~elnyrthattak volna már a jázanabbak sze
rm;t es ~ va;tMk még tétovázók, ezeknek az
elert , ~redmenyek kell, hogy figyebrnezt.etőül
szolgál.wnak1 .. 1rf-er~e . vigyen utjuk És most.
am,kor IL feJlődes ut}a iránytszab nekünk a,
~za~s~erveze..ti mozgal?rn sikján, és a mozgalom
onasr tempo}a egy btzonyos észszer.. 't
..
tos"t' t k" t z
u a csopor
' as
ave e
ennek követlcezményeképen
csatlakoz:;..nk az Egészségügyi Szakszerv•ezethe;·. f!tV,JV;k az összes gyógyszertári dolgozókat
.~zolrt.Juk óket, az ország ,zegtá.volabbi vidékei;_
zs, csatlakozmnak hozzánk és segitsenek ebben
a nagy keretben építeni jövőnket.
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Budapest, VII.,
Akácfa-utca 32.

H ARTMANN TIVADA:R

tol

A

po:.s . Jáinos hillelnagy
Be:r<ts..msz:ky ~á:mly ikáp!m
Bodnarcsik Jozsef táb főgjyi'
.•
F~ry Dániel hadirul;gy
ogysZler>eSZ
t>. F~czányi ÁmlJn .mb gyógyszerész
6. Fen;vhalnu Aruta[ iSl'lá:z:arlO's
7 · F~il1nu'
J'anos szavados
·
u
• •
•
•
8. Gerzso· J.a'nos sz"'?J'""'hs gyogys'Zieresz
= ""u
9 . Handtel Károly_'·" 'lla'r·
"""'
10 .•Jaczkó Ede főhadnagy
gyógyszerész
ll. Jeney LaJOs táib g:)"Ógyszeresz
12 K.1ss~ely Im.r.e i:,g. r 11\g gy(\gy~sz. hadnagy
13. Korvacs Albe])t arnagy gyo'gyszer«oz
14. Kr~usz József táib ,gyóogys21erész =
15 Lelfer János tszázadots gyógyswrész
16. P1lhch Ferenc hadinagy
17. Rezchenberg Kárdly ttáib gyógyszer,ész
18 Sch~a'.'ek. György száza:dos gy;Óg)CS2lerész
l9. S.ZJ~reny1 V>nce hadnagy
20 Szrgethy Kálmán hatdmagy
21. SzrtJJo_ey Be~o irg r . •tag gyó,gysz száJzados.
22 Tamassy Karoly sZJázados
23 Prof. Than Károly· főtüzér*
24 T th
· ó Ferenc tálb ,gyö;gyrszen§sz.
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. . kiáUitásról
A centenár umi gyogyszereszl
A Mag~ ar ,Gyógyszerészeli: Centenáris Bizottságának müköd-éséró1, célkitüzé.seiről ~s. a munka előre haladádról ka.! társaink időről időre
,A Gyógyszer;§sz<~
hasábjai utján értfsültek . A gyóg)szerészi szakma telk-.:s yezetöinek ktzdemén) ez és-ére már hosszu idő 6ht
folynak az elő-készületek ana, hogy a mag)'ar gjÓf,'JszerCsz ..társadalom n ,éltól;:épJJen

nu:-giia~epel,je

az

L~48-

a.s fonadalom és szabadságharc száz éves fordrrlóját
Kezdettől fogva nz \.Olt a törekvés, hogy a centená:iur;,
megünneplése a gj űg·yszer ést:-szakma teljes egészének
megmozdulása legjen Ebhől az össz:·.fogásból -és cselek
tés.'i készségbó1 g)Önyörü tenek {~ alkotások szüldtek,
amtl~ el{ biztositják a centenátdmd hét nagyvonllmágát
és édél{ét, de nem eg1 l{Özülük mar adandó j sllegii,
~~mfl~ hirdetni fogja,
hogy a magyar gy.ógyszer·é_szel{
az 1848-as hagyomá11~ ok szelleméhen dolgoznak és ha.
1::t1nck elör·e a 'Il~lli demoluácia utján
l{artál'sa:ink "A Gyóg1szerész" e számában. meg.
jelenő közleményekből
tudomást szei'ezhetnek a fenti
célkilüzések megvalósitásáról, amelJek közül egjik
legjelentősebb a szociáli"i gondolat
gyönyörű an{Ot:ása}
a .,,Kazay Endre gyógyszerész otthon" létesitése"
A ~izottságot már a legdső ldőtúl foglall{OZtatta
az a tuv, hogy a gJÓg)szerészet tözténeJ,ét és egylJZIJt
jelenÉJ is feltüntető kiállitás rendezt::ssék, Ké·sóbb en.
nek az elgondolíisnak a pontosahb kialakulásakor született meg az állandó jelleb'Ü gyóg).szeré.szi muzeum léteiitésének a tene, amelj a történeti gyógyszer<észetet,
a multat, emi~k emlékeh foglalja magába1 a g)ógysze-·
részi müködés jelenét. pedig a Centená.riun::i Gyógysze ..
r·ész.Hét'en rendezendő kiállitás demonsh'álja Sok elő._
({észitő nmnlm,
tárgyalás és IClkes t~nt'zgetés után
meb bell a Bizottság tagjain kivül t·észtveÍjt a sza,l\ma
minde-n tagoza:ta, mag·ánosok és intézn~,ények eg~ a.J' án t.
ma már ott tartunk, hogy a kiállit.ás t-e)rve ·és a meg-vallisitás módja pontosan körvonalazott, sőt az anyag
nagy része már együtt is van és nagy üten~·ben fol,\ ik
a. mun'lm a t·eljes befejezés felé.
A budapest~ Egyetemi Gyógl szerész.eti Intézetben
megrendezésre kerülő g,\úg;rszel"észeti ldállitás célja az.
hogy összdoglalólag ismertesse a gyógyszerészi Ilálya
lénye gé t} a gj ágyszerész müködését:: gyüjtemén~ szerü··
leg núntegy to"ábképzési céllal bemutassa a szakem ..
ber számára a modein gyóglszerészi g)alwrlatbs.n
használatos eszközöket alkalmas módon szemiéitesse a1
ujabb eljár-ásokat és módszereket. a rokonszakmák é~
az érdeklődő nagJközönség száthára pedig a H'lállitás.
kifejezi azt hogy a gyógyszerész magas tudomán)O~
és gyalmrlati felkészültségével. mint a közegészségügy
egj ik fontos tényezője dolgozik a köz érdekében a7
egészség megvédése .f!.s annak helyreállit;ása, egJ·szóv'aJ
az emberi élet szebbé és boldogabbá tételének érdek{
ben
A kiállitás -· tniként -ez az alábbi összefoglaló b
mertetésből is lütünik tartalmazza azolmak az an~:~·
golmak,_ eszközC'·:nek stb, a gyűjtemén)·ét is} amelyékkel
a gyógyszerész a nyrvános '"agy közületi gyógyszertár

ban
tudon:Ján.,os kutató. \agy gyÓgJSZervegyészeU
gyári laboratóriumban dolgoz'ik.
A kiállitási anyag öszeállitásában és anna}{ eik~
szitéséhen résztvett a Népjól-éti Min'isztérium, p, hazai
e"yetemel{ gyógyszerészhallgatók oktatásával foglal-koz·ó intézet~i. ai egyetemi gyógyszertáral{, a M. M . Sz.
Sz Gyóg,\szertári Dolgozók Szakosztálya, az Országos
GJ.ógyszerész Egyesület, a Bpesti Gyógyszerész Testrilet
R. bttegségi b'iztositó intézetek házigyógyszertárai, igeu
o;ok magángyóg)·szeitár, a gjógyszervegyész~ti gyárak..
~~ gyógyszergyáJ-tással foglalkozó
laboratóriumok é~
üzemek a gyógyárunagykereskedők stb, A ldállitáson
hemutatásw kerül a budapestf Egyet" Gyógyszerészet·i.
Intézet felszerelése és különféle g1üjteménye is .
A kiállitás anyagát általában három csoportba Ie ..
het sorolni: l gyógyszerek, 2 a gyÓgjszerész müköde·"
o;oét szemJéltető összeállitás és !3.
gyÓgjszerészt t~s
e~·észsegpolihkai fel\ ilágosit,ó propaganda,
A gyógyszerek különböző eredetének megfelelően
a kiállitás számos kölönböző g)·ógysze.rgyüjteményt
t.artalmaz. Igy a gyógynö\ényel{et a friss növényt tar..
lalmazó szépen konzervált gyüjtemény mutatja be, to.
vábbá a növény lepréselt,
megszárit.ot:t példánya és
üvegrtó festett, átvilágitható szines képe is demonstrál
ill A nö\ényi drógol{ egészben, valamint apt·itott, ill,
tlmHott formában is szerepeinek a kiállitáson.
Külön
iisszcállitás n.~utatjá be a gyógJnövénj·glüité,st és felOolgozá~t Igen tanulságosak a különböző hazai ehet5
~·~s mér grs gombákat ábrázoló modellek és kép~k is.

A galenusi készHményf'ket
tartalmazza.

ugyancsak szép gJÜi-

~emény

Gondosan. összeállitott gJüjte-mény n:iutatja he a
kémiai eredetü gyógyszereket.
E csoportba kapcsoló,;ili: be a gyógJszervegJészeti gyáral{ és üzemek kiállitási anyagána}{ eg) része ls. amely szemiéitető módon,
~zámos szerves gyógyszerkészítmény
szintézis'ét ábtá~olja, mi~,den eset-ben feltüntetve
az előállitás során
\i égbemetiő
ve g,\ folyamatokat, a kiindulási alat)anyag,
a köztes tetmékek éS a kész iJÓ'gyszer eg,\'idejü bemah.tásával . E mellett nuég számos más gyógyszer· és a
g) ógyászatban használatos anyag gyártását is feltün~
t -H a vegyészeti gyárak kiállitási anyaga
A kémiai
eredetü gJ·ógyszerekhez tartozik az ob'an ásványok:1t
magában foglaló gyüjtemény !is, amelyek gyógyászat~
h!!n használatos alkatr-észt tartalmaznak,
vagj'
vala~
n.dy gyógyszel" előállit'ásában 1szerepelnek alapauragként
A hazai gyárttnánru sebészeti 'h:ötözöszereket és
g·) ógyászati segédeszközöket ugyancsak megtaláljuk a
kiállításon. Meg kell emlékezni még _a hormonkészitmé~

nyek előállitásának
gyü_jteménj·éról is.

alapjául szolgáló állari mirigyek

A ldállitá~mak a gyÓgjszerésii müködést ábrázoló
r[sz.ében első helyeli ernlitjük a ~·ecepturai vonatkozásu
anya.gct, amely a vénykészités egységesítését. szolgál~
ja. Enil-ek értelmében az :ujabb elméleti s gyakorlati is..
n ..eretek és megállapítások
figyelexnbevételével fontos,
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Október 10.-én
a Szakmunkás-tanfolyam megnyitása.

. k· ·'
m u nk á t, szaktársain
Meg kell emlékeznünk arrról a nagyszerü
megunozdulás•ról, amely az egész szalurrálll vé.
gigwonult és sorompóbru ánitott ~nden °10:~~1
labmánst és technikát, ak]k ~ocvabb rkaTJa!W
képezni magukat a szaknmmkas-tanfo ya:non_
Eleinte csak néhányan jelemtkeztek, ah~ ümn
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nak h~:gv a tanfolyam megl<Jsz, egyr•e nagyO','
' ·tok. b an llJ•df<';·
'be kérvényüket
_a szau<·
csopm
·eae~
·.~ .,_ "l
. "'
. . . eth·n~ Jo"lrt:ek Pestről és vruého.w ' me"
ez81l'vez
=·
·
"k ·w kat '
sárcspatakról i•s hogy oUhagyJa . az.a as~~zzik
feljönnek a pes~i rokonaikhoz, es o.ssze
.. _
1
maguk,at és né1külözr.lek. cs3M'Do~; ezt _,a,r, e o
.. a d"
d. l"'h-'"s•e'get lkiha.s"nál']'ak
szar
o• o ·c " " ' ·
•
'b Csakhogy
vég,re sdk évi müködésük utan v:;Lo _'al"" nal '';a.
•. db~Jo'-ra'cita
szakmunk\as.m !1.1,., LBS:::;egy:n nepr
""' ' '1\.
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FU N GIN
PENICILLIN tartalm u magyar'készitmény'
Penicillin érzékeny baklérium?k. okozta
gennyedések helyi kezelesere

Forgalomba kerlll : 3 x 5, 5 x 10,
10x5 és 1 x 50 kcm-es avegeleben

PhJlaxia ~térumtum!lő Rt.

A Magyar Gyógyszerésztudományi TársaSág Érte..
egy'ik r·égi száma akadt a kezemben a m&nap
Nagytakatítást tartottak otthon és ilyenkor ugy illik~
hogy a házigazda is rendbeszedje könyves szekrényét
J!:s ahogy beleforgatok ebbe a 20· éve Rapvilágot látbtt
füzetbe, néhai Ernyey József előadásának le'irását Iá.~
t.om magam előtt, amely áit3.lában a külföldi gyógysze.
részi muzeumok ügyét; tárgyalja.. Ugy rénlll.ih:_ előttem,
hogy valami cseKélyke köze szereny szemé.Iyemneb: is
v-olt e cikkhez és valóban: én Kiészitettem e közlemény..
ben Játható fényképfelvé.telelret a Nemzeti Muzeuniban
lévő gyógyszerészi régiségekrőt A régiségeknél jobban
ugyanis csak a fotótÚüvészetet kedvelhem már gyermek
korom óta, igy érthető. hogy örömmel vállalkoziarn Er-·'
nyey József felk-é-résére erre a csekélyke kis szivesség..
re, amely ana is módot nyujtott nekem, hogy a fotograf-álás ürügye alatt tilibizben bepillanthattam ennek
a lredves, zárirózott embernek belső 'életébe és núsodik
otthonába: muzeumi munkahelyére.
Magam előtt látom most Ernyey szeméJ;rét. És
hangját 'ls hallani vélen1,_ ahogy cikké.t olvasom Keser ü érzésfm támad . rmer·t ahogy átfutom a régi sorokat,
azol{ vádlón merednek minden gyógyszerész felé:
.,Gyiijtenek már ~ombot:. vaSuti jegyet, szinla-pot és Ievé:lbélyeget. az orvostörténelem vagy a gyógyszerészet
emlékeinek az egész kuHurbistódára kiható jelent-öségét azonban kellőleg értékeln!i nem tudtálr sehol. Ez a
hiány annál feltünoöb.. merf a részle-tezéshen, mint em-litettük, már a muzeumok eljutottak odáig~ hogy pl. a.
kerá-mikát anyag é's máz szerint. müipari clkl{ gyanánt,
az üveget ugyancsak sok csoporlba~ külön.külön válogatják" mindannyina){ saját külön osztálya, nem rit·kán
extra~nmzemmi van. Helyet kapott már az asztalosmunka is a 1\özgyüjteményel{bim. pl, ládának, sőt mí több.
pat-ikai állványna.}{ feldolgozva, De ahogy ezek a részletek: cser·ép, üveg és deszka patíkává egyesitve mit\
tn ondanak az iparmüvészet határ ain tul, ar ra a tudós- Világ még nem kháncsi/'
Keserű szava-k ezek annál inkább. mert igaza volt
annak,. aki pályáját féltő szer-etetében mindezeket el-·
mondotta, És most 20 é\ elteltével mégis büszke öröm.
tnel állapithatjuk meg, hogy Ernyey József intő szava
nem volt a pusztában elhangzó szó~ mert ime, aliig néhány hét választ; el a muzeml:i felavatási ünnepé,lyét<R
Annál is nagyobb örömmel r·egisztráljuk ezt. az es~
ményt, mert a mi álmaink megvalósulását is látjuk
ebben. hiszen a budapesti Eg:retemd Gyógyszerészeti Intézet közel másfél évtizedes ezirányu munkássága. és
eialatt egybegyüjtött.: relikviái is ezt a végcélt szolgát.,
ták a magyar gyógyszerészi Irultura érdekében. Addig
is, amcrg k.artársaink szemé-lyesen t.ekfitthetik meg a l\-1u.
1
zeumot. a gyógyszerészi Centenáris Bizottság felkér é_
sére szivesen vállaltam azt, hogy rövid áttekintés ker·e..
tében ismertetni ;fogom a Muzeumban elhelyezett tár·'
t;itőjének

Jer azért kedves Olvasóm, hogy eivezethesselek a
Bőgyes Endi"e.utca. 7" szám alatti Egyetem] Gyógysze··

leszeti intézet hátsó udvarába, ahol árnyas fák alatt
csinos 4 ablalms házacskának falán. fehér márványtábla
hir-deti. hogy Ernyey .József álma valór a vált. (A bej á ..
1-ati ajtón át kis előterhe jutunk ahonnan két a.jtó nyi.
liik egy kisebb és egy nagyobb terembe.. A kisebb terem
a r·égi könyvek, folyóiratok és okmányok tára,. A XVI.
századtói napjainkig több száz kötet pompás régiségek
- köztük Par a celsus munkái is - régi pecsétes kutyabörök. gyógyszerészi. sebész'i, orvosi. stb. o'klevelelt" A
falakon -r·éfd képek: hazai és külföldi hires gyógysz~··
részek, egyetemi profeszorok, közöttük Thán, Lengyel,
Bókay, Jakabházy, Deér., Ströcker\. Karlovszky müvészi
olajképei.. A gyógyszerészeket oktató -régi tanárok ké..
pei, s kitünő karikaturái.. Egy régi gyógyszel"'é.Szi tér,.
kép is látható itt. amely feltünteti. hogy 1888, évben
Magyarországon hol volt gyógy.szerltár·.
Az okmánytárból térjünk most a Muzeum nagy
szobájába. A falai{ mellett ]{ÖI"Öskörül üvegvifrinek át..
lanak, a. terem közepén kb. 5 méter hosszu kétoldalas:
üvegszekrénJ-·, .telve régiségekkel Lássuk csak sor·ra
mindezeket.. Az Aquincuníi Muzeum reliqutáival ll.:ezd
jük A KrisztUs utáni I-IV. századból sebészeti eszkö·
ZÖl{ bronzból és csont ból, fémkanalak, gyógyszeres M.
dikák kézimérleg-ek, balzsamtart.ók. üvegedények, kü
Jönféle }{~,sek, fogók, csipeszek, kanala:I{, fülvájók, szonmint-ha készitésük alig 60--70
dák, olyan épségben.
évre tekintene liissza.. Ernyey hagyatékából tégi fényk>épezögép, csillagitszati t.ávcsö,
össZer-akható térk€p
tokban, Rőmer első gyufája, .régi mikroszkópok, alchi~
rnistfa gör·ebek, porcellán állványedények, a XVIIXVIII. századból G-:rógyszertári r-égi laboratóriumi föl ..
szerdCselr, kanalak, mérlegek,
dönscsészék, ré~ su.
lyok, alchimista órák, homcopatha gyógyszeres ládikák
a XIX. századból származó
porcellán~, fa_, üveg és
kő állványedények Bf.ythe
~,Füves könyvek" 1515 .. böl.
Pápai-Pár-iz: ,,Pax corporisu.a, Avicenna: "Canon me-dicinae"~je,
Mélius Juhász Péter: Herbá:iuma. TU[ 'icmegyei _olajkereskedő képe
a
XIX. század elejéről,
Winteri .Jakab, Kitaibel Pál olajképe., Népies or-vos..
lások gyÓg)-'szerei üvegekben
Receptek sol'a, amelyek
egyrészt rég'iségük, másrészt olvashatatlanságuk által
ragadják meg a szakember figyeimét Régi lombik!Jk,
menzurák, laboratóriumi eszl{özök, egy igen r·égi tablettázó gép, ostyazázó készillél{ek; hatalmas törőmo.
zsár az eg~~'}{ sarokban abbisi az idó"ből, aurikor mé-g
töró'helyiség is liolf< külön a patikában. Amott sz!ines;
képecsl<ék csopor-t:ja, amelyek egzótikus népek gyógyL
tással kapcsolatos tárgyait, babonás szobrocská:it, kézi
gyÓgJ szeí:tári ládáit tűntetik fet Orvosi vonatkozásu
erdélyi kön;rvek cimlapjai, a Magya-t' Gyógyszerészi
Kultur a Emléke'i eim ü kiadvány ké;t külföldi neves fes ..
töművész gyógyszerészi vonatkozásu müveinek· ~;)·Q.,
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gyönyörlilidtetik itt az érdek.

_nyoru szines mellékletei

1

Iődőket,

rnlitenl zt is hogy
Kötelességemnek vélem itt mege
a . ' k' t
ezt a sok-sok régi ritkaság~t. csakne~ o::a~~Y~~
szedtük össze, leginluib.b. egyem adomany
, ~ k
·
..,.,. •rtékes és erde e..<>
És ha elgondoljuJ;: azt, hogy menn.r l e
t . ·r
.
h
, gi padlások ma ena J"'
gyó~n:szerészi relikvia eve;- . re
.
~·ai közöh,

. ""*'••'. 10 dnh dgi kÖnyv ~ 2
Salamon Be'J a, S Zil:;'"''-'""'"-.
dt b. 1,égi készülék.
,
~
Szepesváry Gábor. K:arcag: 2 drb l'légi gyógyszertáw.

la~~r~tó~:.':':!'eg ~=:t~!e:_~:;-!~do~osul<

ka'::ák,
oem
m~ ~ va. JU ..
küldhefi. el nekünk a Muzeum
tud roluk, xgy hat nem-~~ 'h
_.·· . d időn belill szül{~
, •
ped"g
ezek blvi!Uka an roVI
1
szamar a,
•
..,
férőhelyei és meg
nek bizouyulnána.k a mai Muz~~
• biztosan hi.,
toldhatnánk azokat egy emelettel. P_~thg . .
• be fog kovetkezm,
szem, hogy hamar~san ez IS

ri állványedény
. .
Dr. Végh Antal: l dDb. ~~g> !Ooo:t~"V
•
, . --sz-er-ésvek Centenáriumi Biwttsaga
A Ma:gyar Gyofgs t' tárgyak ,be(küldői'Ilek, :felRlJ.·Iánlói.
1
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"
t et ..
k ..asZiönetet
.
•
, a en
.
. l rtr . médJékben elo·s:egi
nak, hogy adomanyarkkal N en os . " ·' ,
,
"
wn mogvalósitásálllll!k le:hetQseget.
t-Eik a J.n.UW- .
.
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A Gyógyszerészi Muzeum létrejöttével kapc~olato~
. .. ..
.. .. et-tel adózmtk a magyar gyogysze··
san kiJionos koszon
.
.
'l
lehetövé tették a
résztársadalomnak, a:hlk anya~l ~g k elkészitését toGyógyszerészi Muzeum berendezese~~ ··n külön és ~gye'bbá azoknak a Kartársaknak. kulo b .
va
.
.
bekÜldésével Muzeumunk enetemlegesen, aklli anl ag ,
..
al kulturális
• , .
h f" . tették eJ3 ezaltal nemes {
pes1téset 1e c o-ve
. ktatás ügyénel{ is
cél szolgáltak, hanem az. egyetemi o
felbecsülhetetlen szolgálatot tettek.
DR NÉMEDY IMRE

Pálvázali hirdetmény
•
'k R"~" d orom
Bányaar Állami Szenbánya
eo~
Ma ·ar Népjóléti ~l'iniszter ,191/156/<
táispenztara a ~ 10 . ndeletével engedélyezett házL
1948. N. M szamu re
t"'gy'gyszere'szi és egy be, • 'k egy veze o o
• --. . . ~ . •
ábrázatot hirgyógyszert arana
osztott gyógyszerészi allasara nyil~::: :yÓgyszerészek
det . Az állás-oli:ban ideiglenes m~g k''.tel sége a házi.. ..
k
A vezetö-gyógyszeresz o es
n!!ukodne •
. .
. vezetése és a gyógyszergyógyszertár admimsztr ativ
•
• kötelessé-

, , . beküldött ill. fela-j án.
A Gyógyszerészi Muzeum reszere
.
.
~ lott tár gyak jegyzéke 1948 sz~eptemher 25-Ig

~ M~gy

U'tás

·-· .
Beke Gl-nla, Kismaüa: l drb. 'll@gi kÖln~.
•
T "bb 1·.éJg'1 gyogyszere:o·Zl
Benedidy József. Bél;;:!és:
a· '
,
.
. •.
~
~ s:rer&:zi vouatkozasu I ég1 ll at
hasZinálati tár gy és gyogy
((.. . . . yógyszertári áHDr, Bittner Emilné: 2 dt'u. :regl g
ván:redény (bemutatásr~)
~
.·
Ci Jntézettó1:
Budapesti Egyet.emi Gyogyszensmere
.
•
9 drb · r é g1· mikroszkóp
•
.
•
• A IV Magyair Gyogs ·
Egyeterni Gyogyszertá-r Pecs.
.... .
,
. .. I
, l illanndk lgYUJ~menyle.
szerlrönyvb~n ~~va;a 018 g:a en -t· E, . ey Jó:r.sef lhJagyntéErnyey Kabnén. B'ud-apes . rny

A bélyegtelen pályázati ~é!vénytba jele7, p~~~:!
.
,
k A Gyógyszerész'' lap an va o
hudehnenyne ,,
.ber'l \kell 3 Bán:ratárspé.nz~
nésétöl számitot:Jt 15 napon
u
d
t' beküldeni
t.ár~oz (Dorog) benyujtani, vagy o a pos an
.
A pályázathoz melléb;elni kell:
t igazoló hatósági ér~
1.. a ma.gyar állrunpolg:ar"Sago
tesitést.
2 születési anyakönyvi kivona_,t~t:
·ro gyógysze:-.
s. a gyógyszertár vezetésére telJOgQSl

imból 100 köt<lt régi fi<:önyv,
.. !klöWt &g,i könyv
3
Folionann Ferenc. Rakamaz . .l
'\é • gyógy.s'zlertári
Funk József.. Buda#: 11 urb. l gi r

~s l~borat&r'iUJ~'Í 'eszköz.
"te;!; réo"i könyV
1 kö , ~ .., ., E
..
Dr . Gruber Alajos. BudJajpest;
'l
- önkepzo gyesu..
Gyógyszer-észhallgatók Seg~ !- ~s
·' 3 drh fest·
lete lkönyvtá'tá.ból: '190 k&t-et lt'.egl ko~'YV' 'eis
.
•

r

mény
· · •gyszertári kémiai
Dr . Haltnai János: 16 dtb. rrégi gyo
eszköz {bemutatásra)..
könyv
•
B u da-'"·
5 ko «et l<>l\"1,
Hatvant· Géza..
-~· ·
Tit'" · áll
Szeged: 5 dr b régi gyog;"'ze an
Juszt Frigyes,
,,.h_

, ,

beosztott gyogyszeresz

tári ~unka e a • ~· a
a ellátása.. \A megválaosztandó
ge a gyógyszertan m~nk • sa a mlndenkori gyógysz~
gyógyszerés~ek jav~~~::;amegállaPitott készpénz és· ~
rész koll~ktiV szerzode
.u 't
egt"llető természet•
..
külszini alkaifu.I.azoto~..Hl m
banyauzem , ,
'lasztandó gyógyszerészeknek
beni járandosag, !A nie~va
t d a BánYat:árspénztár.
jelenleg lakást biztoSitam nem u
, ~ ..

•

,-án~redénY

_
" ..
,_"!,!._._,.. -..Agi gyógyszerészi foKilián Béla Talnliás1 • 2 h!uleli ~ ....

lyóill:at
.
.
~ • e d b l-égi gyógyszertáti
Kochmeist-er Fngyes eeg. • . r . tk zt' su itaJt
•
d1:1b !légi gyógysz-e:reszl vona O' a;
.t-axa es l
·
~
t"'bb régi ,g:~;bgyszeresz1
Kolbay Rudolf. Dk;vav.a:nya: o
.

..
d án i Társaság: Az :ertehasznála'ti táu:~1\lagyar Gyogyszeresztu om Y
~
, ~...:~d ·á.·
·· et t vll11bá a '!Ját'Salság ~ v
sitő teljes sorozata 21 kot " o .
nyaiból 6 kötet
• • k"'
• Sándot . 3 ko'tet regt onyv
Dr . MozsonYI
·
• . .
k(\I1)'V
D r.. N'emedy Imre: l kötetéreg>
. lro :v
Németh 1stván (O'N): l ,,. gt rcy ,.

•

r

részi oklevelet,
~
Uködési
4 a müködési kimutatást, :a vonatlmzo m
bizonyítványokkal eg)-riitt.
'"'
tósá . er~"" két hónapnál nem régibb keietU ha
gt
5., ~
li:ölcsi bizonyitványt,
t•
""-kat
•
tkozó !ö-sszes ha aroza"' •
6 az lgazolásra vona
. •
~
'l nem
• • . állapotot igazoló, }ret honapna
7 az egeszsegi
ib.
·t ányt,
" .• "bb keletü tiszti főorvosi IzonYI v
regi
b
f Jait adatok vaR rövid életrajzot~ és az ab an og
lóságát \igazoló okiratakat, ,
h
a folya9 joghatályos nyilatkozatot au ol.
• ogyzertári jomodónak van-e iközforga\mu gyogys
gositványa..
. •
'l , tban résztvehet minden t.elJMJOgu
A pa yaza
b
kik valamelyiK
c
.• .:::
.előnyben részesülnek azon an, a
. zere.~z,
"ködtek
intézeti gyógyszertárban mu
~ .
·t ~
Az alkalmazandó gyógyszeresz jogai, es
.
l't It d .. szerzödés határozza meg.
.,.et· a e es en ° '
tl~ ·d·..
t'n
~
fentebb megálla pitott ha an o u ·a..
kér·v!nyek érdemi f.árglalás !alá nem vehetok.
Dorog, 1948" szeplembet 15

:MAGYAR ALLAMI sU;NBANYAlt}IA
DOROGI BANYATARSPÉNZTÁ '

Október 10.-én a Kabay jános-dijak kiosztása.
"Demokrácia" 1941·ben
A Gyógyszerészi Szemle 1941. junius 28 . -i számából
A cikk

.közlünk egy igen figyelemreméltó közlem€_nyt,
címe: ,,Khnondom kereken" és (Dr·. n.) ur itta

"Némi csodáJkozáflsal, sőt enyhe meglepetéssel olvastam, hogy egyik szaklaptársunk, o; ,/.Jyógys_zer·észz Közlöny" a c i :m e k e l t ö r l és e meUett tört lánd.
zsát a közelmult hetekben N e legyenek
méltóságos, nagyságos megszólít&ok - je·
lentette ki a cikkir ó -, maradjunk csak szépen a "tekintetes" mellett, az rnutatja, hogy
diplom&ak vagyunk
A teória kétstgtelenül tetszetős, de ez
nem tart vissza attól bennünket, 'hogy egy
kissé ·visszanézzünk a multba
·
A" világháboru befejezése után végigsöpört rajtunk a vérgőzös vörös jorrafia..
lom, amelynek egyetZem vívmánya a g'erstlim
kwUl _ a eimek eltöf'lése volt.
"Elvtár'sak" lettünk abban az időberl,
valamennywn,. Egyik napról a m&ikra
elvtársarn lett az utcaseprő, a hordár, a viceházmester, a verklis és a sarki cipőpu·
t.,oló Usztunk az 'egetverő demokrácia elviárs.mentalitásának sokaknak tetsző szennyv,zében, de titokban valamennyien /cap/cod·
tunk az éltető levegő után
Friss levegőt azonban csa/c Rorrnányzó
Urunk hozott, aki belovagolt fehér lovon
Budapestre és kelyreállitotta a 11égi tekintetes, nagyságos és méltóSágos világot
Csak emlékezzünk egy kicsit!
Milyen nagy örömmel szálitattuk akkor, akit
illet, nagyságosrmk, vagy méltóságosnak
ör'ültünk, hogy farbar-ughattuk a patkánydemokráciát,"

*

Mondjuk ld mi is kereken? Inkább nem szólunk
semmit.. Ezek a megállapitáSoOk önmagukér-t beszé!nek.
Ez volt az a "friss levegő", amelyet ó'k hozsannával fo·
gadtak és amelyéi"t a fehérlovas bevonulás után folytató.
lagosan éJ; fokozatosan 25 éven keresztül árulták e-zt a

szerencsétlen országot.. Es hogy menny!ire elá:tulták~ ar_
r ól az a bol'Z'ahnas kép tanuskodik~ amely az Ostrom
után foga-dta azok3:t az öntudatos munkásokat, akik siinte a t.iz körmükkel kaparták életre a félig eltemetett
g,ráraJmt, meginditották a villamosokat és helyreállitot ..
ták a vasut országos hálózeltát
M-ég a Gyógyszer·észi Szemle is sziiksé,gesnek tartot.
ta, hogy ezt az otromba cikket megirja a méltóságosO'k
és kegyelmesek felszabaditása érdeké;ben..
1\-fost került a kezünkbe a Gyógyszerészek Nemzeti
Szövetsé.gének teljes névsora, vezetőségével és je!n-·zö.
könyveível együtt, Ebből pedig egyelőre elég, ha atrnyit
említünk~ h-ogy határozatot fogadtak el a g)-·ógyszer-észj
mühödés olyértelmü kiszélesitésére, hogy szer-vesen be.
kapc,..,olódn::ik a b'iológiai eugé:nika területére és kihasználják a gyógyszerész nem nélkülözhető szaktudását a
fajkutatás nemes, nagyvonalu feladatában.
Igy dolgozlak ők 1941-ben és igy dolgozlak ők egy
negyedszázadon keresztül, a.zóta, - ahogyan ők mond~
ják - , amióta Horthy Miklós fehér· lován bevonult Buda.
pesh·e..

,

nérititéti ,,útuit6""
Revesen tud]ák, hogy ilyen is van és a
Népjóléti Minisztérium Szakszervezeti Csoport·
ja adja ki Érdemes végigolvasni, hogy példát
vegyünk arról a komoly építő munkáról, mely.
rBl mult számunkban már megemlékeztünk,
Kiilönösen érdekes H a t v a n i Béla kartár.
sunknak egy felszólalása, mely méq jobban ki
hangsulyozza az ő közismert szerénység,ét:
Hatvani Béla min o . tan4csos,:
"A dicsőség fó'leg a munká.soké, de a dolgozó/c összességének tx munkáfa b•izonyftja a.z
első tervév sikerét, mert a dolgozók, a kétkezi
és szellemi munlcások mindannyian sikereilen
kivették ebb&~r a résZii.ket" Meghatottan nwn.
ao/c köszönetet és veszem tudomásul, hogy en.
gem ért az a kitüntetés, %ogy a rninisztériu'l!t
élmunlcása lettem és az élmunkáfl hitünt,etés jel
vényének · hordozója. Távol ánt tőlem, hogy
ilyenre számitattam volna, csak kötelességemet
teljesitettem"

Furunkulusokhoz

Crinex sol.
Heparin Vitrum inj.
Jodcholin inj.
Taumasthman

Forti tapasz

a IJógyárun~nlere~le~őlnél

Erényi: Diana gyógyszertár

beszerezhető.
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Október 10.-én,
bb ideie a pályán
40 évne/ hossza
J
k
diszok/evelet kapna .

~artársak

KOSSUTH-CSILLAG. VÉNUSZDr, HALMI J:
.. , ek drógok ma~
~
··vényel· noveny ,
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l "tt leszóltak a ar
an
' t 'k A köznép
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Arailydiplomások
azelő>tt a budapeat~ egyer
Az 1898-ban vagy
, szerészek rnevso:ra,
:teman oldevel:'t nyert gwo~ére t:erjes!Ztettunk
.. k e t "ranydli]:ilúma clny
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elő:

Bantha Isb\nán •
B>itbma Zolt>á,n,
Bodnár József,
Bokor Jenő.
Bo•ldj,z:sár· Imre,
Csatár Andor,
Draskovich Géza,
,Fényes Lajos,
:Funk .TÓ!ZSef;
(Gahm'bos Bela.
iGáspár Arpád,
>Götz Ká,roly,
Hajniss Gyu~a,
Hinfner Je;>o, ,
norvruth Kahnan.

A. GYOOYSZERESZ

Kmlovit>z .A:dolf,
Keszler Gyu[a,
Ki1ián Béla,
Kun Andor,
!.Jászló Bertalan,
Maderspach Feren~
M'agyary-K<1ssa Gu
•
Miksa Gyula,
Papp Dezső,
,
R!lidimetzky Zolrtán,
Skoumál Jenő, ,
id.. Szegő Lászlo,
Szücs Ernő
W]rüter János,. ,
Zilahy-Kiss Milkilos.

-

SAJTóFOGADAS. A Gyója tanácstermében szept,sm!ber 27.-én délután lezajlott a Centenáiriumi Gyógy5zer-ész Hét sajtótagadása A
Kway Endre GyógysZJer&sz-ütthonról annak
megterem tője, dr Losonczy György, az ar anydiplomásokról és a tudományo,s eloadásokról
dr· Végh Antal, a Gyógys2lerésZJ. MUZieumról dr .
Halmai János, a szakmu!Jiká.s-tanfnlyamról Fe.
kéT László, az elismerő Ciklevelek kiosztásáról
Gerő Milclós, a Karbay János-diliaikról ugyancsak
dr. Losonczy György tájékoztatta a sajil;6 megjelent küldötteit. ,,A gyógyszerészek az islkoláért" mozgalmat dr Turi Pál i&m"rtette Majd
'Mozsonyi professzor beszélt Kabay Jánosral és
Kazay Endr<\rőL VégüJi Harangi Sándor az O.
Gy . E min bi>ztosa \SiZÜlt 'a saj:tó lküldötteihez
Az egész 'oa:itófogaJdást Széloety Jenő , A Gyógy..
szerész"
szerkesztő:ie hmtJJgolta össze 1és ve'z"t.
te le.
A Gyója vezetősége megvendégelte a megc
jelent ihhlapirókat A biáziasszonyi szerep Haraszti Sándornénak, a Gyója ti:t!kWrának jutott..

Aranyérnél

ajánljuk

~------------·----~·---w-=-------

Primoverol
Biztos hatásu Expectorans J
Á

Sze nt P éte r'

i'"A Gyógyszerész"

ovóovszervegy észeli laboralórium

jcdelen1ben jelen'ik meg, a teljes és részletes program
pontos ismertetéséveL Az október 31-i lap eBenben 64
oldalas lesz és már· a Centenáris .Gyógyszerési Hét
vázlatos anyagát is magá-ban foglalja"

Ez a kettős szám azonban nemcsak a C~euár-is
gyógyszerész Hét fontosabb eseményeiiről szánrro) be,
hanem elsősorban a kétéves ,,A Gyógyszerész" juhileu ..
rni száma is lesz, Ez a két év máskor· nem is volna mé:i~
tó az ünneplésr·e, de egy szakszervezeti lap életé-ben ma
ez a két esztendő, a felszabadulás után történelnJJ. dá·
tumként hat és élesen beleiród~k - ha másba nem , a gyó"yszerészi történelembe.

Magyar Senega 1

Készíti:

a Centenáris Gyóg_yszerész Héten csak néhány oldal ter-

Budapest, V., Pozsonyi-~! 1.

AZ 1948, SZEPTEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT
lGAZOLóBIZOI"l'SÁG! TÁRGYAL.,\S HIRE!
Gál
Ferenc (Ü'fBA főfelügyelő gyógyszerész): 60 napos
'felfüggesztés (az iratoüat az ötös bizottsághoz felter..
jeszti jóváhagyás céljából. mint közalkalmaZot.t..)
miatt.,Erdei .Sándorné: e!hnl-asz.tva. kifügg;,_sztés hiránya

fo~:lalkozásának

Jeszenszky Vikt.or: 3 éY'li"e
gy.akollásátó] ei~iltva.. Fellebbe~elllt
Itt említjük meg, hogy a Centenáris Gyógyszerész
Het teljes anyagár-ól képekkel,
tudomá.
Dr .
Pál:
>kiil'üggesz<és hiánya
uyos anyaggal kb 200 oldalas Gyógyszerészi Album
miatt és. tanu kihallgatá;,s:a. céljából
megjelenését tervezzük, mely előreláthatólag december
Dr. Simonyi Simonné: igazolva
kerül a gyógyszerészi nyilvánosság elé Etmek
Héjja József: elhalasztva..
az albumnak, mely kihangsulyozza a Centenáris Gyóg-y.
Schleifer· Sándorné: elhillais:Zibva
szerész Hét messze sugárzó jelentöségét, külön szer·Derudán Zoltánné: b:attáiiYa helyezve; jelenleg
nyugaton tartózkodik.
keszM-bizottsága is lesz.. Ennek a
nak tagjai: Babus ik Ferenc, Faragó Sándor·, Har-tmann
Ekar-t Gábor: me,gszüntetve, .mert 1947-ben. már
igazol-v a lett.
Tivadar, Székely
dr .. Turi Pál, dr. Végh Anta} és
Vizsolyi Endre,.
Bartha Tivadarné: nem jelen)t rneg,
Halálozás, Eg1ész életét szm.galmas rés hasznos
Pucsér Károly: nem Je:lent me!l.
tll.Unkában töltötte 'el H?r k
De:gUjtóbDr . Györffy Sánlorné: elhalatsztv-a
bi lnUillkahelyén, a Muzeum gyógys"eo mrhan megszaki.
Madar·ász Aladárné Czukor· Veronika: elhalasztva
Vás nélkül 35 évig szolgáll';a a kiizegészségiigyet Hosz..
Sarnóczay Pál: elhalasztva.
SZas betegség után i. hó 15 --én !halt me.g.
.Jövédehnező gyógynövényternrelés, A közel)'övőberi
V a r 1 ó Aladár BéJa makói kaTtársumJkna!k egy igen
tO éves találkozónkat a Centemillis Hét ke.re~ben
érde'kes könyve j'elenik meg a fenti eim."'llel és tartalomtartjUk illiEig A ""'Ognyitón olkóher 9-én llészveszünk és
mal Máx előre felhivjuk a figyelmet a könyv főbb
Wlsárnap 10-én csaláelias ebédte a "Vén Diófa" vendég_
ta1~almá.ra: Talajkiválasztás. talajelökészltés. trágJ- á_
I, Pálya-u. 8. jövü1~k !ÖsSze 12-kor. .A!ki részt
záS. Rés·zlertes :úsnJe.rtertés a
talajok
venni, lili~zoÜe Spergely Bélával, XIV, Vorosilov_
het',6ségeirő1,
azok
előkészitésé!l
Ől
és megfelelő trágyá25. Telefon: 296-452.. MindenJcit elvárunk
zás-áról. ·-· A vetés ideje_ módjas a vetőmag mennyli;Pge, p_alántázás" Pon~ utasítás a vetés idejére, a vet&s

riportokkal~

T~rpataki

el!ha!,~szim,

köZep~

1

Sedyletta tabletta

575

HIREK

i~

szerkesztő-bizottság~

.Jenő,

Dezső l~Ittár.srmk,

30x0 015
d Ih t". üTI _
Szabadon ren e e, o. Szasa
MABI
MAVDobbi stb.

Podmaniczky

gyógyszertár

Budapest VI

Telefon: 120-201.

G

Posterisan
kúpot és

lkillö:ruhöző

te1~mő le~

A GYóGYSZERÉSZ

m.ódjár~ v,etőmagszükségletre, aj_ vető'DJ1ag ii:!E!Irmes:rtksé'.re
Rs a palántarevelés !kiilönböJJŐ ru.ódozataira. - Termés
begyűjtése. szár'itása, beszáradási ar~nya.. A veszt€Ség

KorDmeiiter f · Dtó~ai

Dr~~ Lányi

nélküli begyűjtés. dohosodásJ megbarmi1ás nblküii_ szá..
riil..á:s lés _a beszáradás aránya, kiilönbÖZŐ gyóg,ymlövényeknél - Tárolás. szálliMs, értékesités, átvevő irán.r..
árak. Az érték~ités le:hBtőségei, a gondos tárolás és
~·zállitás fontos kéxd~ Átvevő irányárak a mult év~
rőt - A vadontermő gyógynövények gyüjtése és. érté..
kesitési lehetősoégei -· Varró Aladán: Béla kartá1sunk
könyvéneik előfizetési ára: 10 forint és Sze:d~21SL~'5é.

gyógyárunagykereskedő

gyógyárunag~kereskedés
Ismét a békebeli f"lkészüllségével áU
b. ueo61 rendelkezésére

Budapest, VIli., Rigó-u .. 10.

Telefon: 138-537
gtl,nkben is megre-ndelfuet&!
Halálozás Sulyos gyász éocte- ifj. Sándor Imre I;;:artár335·-011
snnkat, akinek nőv·é1e, Orbán Lászlóné egy müt,et ki:i'.
vetltez-~-ében hosszu s·z.env-edés után Budapesten ~g~wlt.
Meg k~ll e..--nlékeznünk roiL1dEm rksZivétünkklel errő-l a ha. -hetünk mást, mint hogy huzódjé\{ közelebb a tömeg~
iálese·'tir·ől, 111ert ifj Sándor Irnre kartársunk 6 ta.gu szervezetekhez, igy elsősorban a Gyógyszert.ári DoljitO~
osaLádj,a· pusztult el a de-port:álásba-n té,s Hl;j:.a,• kivül csal(
zók S7.akosztályához: a szakszervezethez. Itt mint pár~
ez az egye-tlen iltö-vén~ éHe tul u ~elsZ1abadu1á:st. Rá l;:ell
tonkiVülieb: is hallgathatnak szakszervezeti szeminádöbb<-_nnünk ilyenlknr, hog;r mermyi borzalom, menn~ii
rlumot és bekapcsolódhatnal{ minden olyan oktató~mun.,
en1,be1 telenség ért•e. a:u .embe-l<. e·gész:en addig, @.'ll1ig \'égkába, melynek alapján tapasztalt, valóban hasznos tag..
re nyugodtan élhet és dolgozhat ·ebben a hazában
jai lehetnek a kapuit uj-ra kitáró munltáspártnak,
Dr H '· CZETSCH-L!NDENWALD: DROGOK
x Manuálist (1Efuetőleg Wondrasek) keres.e-k. Sze:.
RZAR!fASAKüR ÉS RAKTAROZASAKOR BEKÖVETKEZő VESZTESÉGEKRőL (öst Apoth. Zeit. keres gyógysze_rt.álr-, Izsák (Pe:srt meg~)
x GyöngJösön jófo1·.galmllli, 'bel~tmde-ze\tt reáljogu
209-211, 31-32 1948,) - Szerző vizsgálat tárgyává
gyógyszertár
eladó., - DLt, Fülöp GyórgY, (;yöngyi)s"
teszi a frissen gyüjtött drógok nedvességtar·t.ahnát. A
frissen gyüjtötL drógot leméri, 60 C fokon sulyáUandólalkásx Komoly for galmu gyógysz-ertár bér beadó.. ÉrdeJksátdl! szárítja és isn.1ét leméri. A két mérés közti küJődők le,~e.!'.éi~ ,,Rentabilis bérlet" jeligére a l\:iadóba tlérem.
Lönbség százaiékra átszánütva adja a dróg nedvesség- ·
tartalmát.. Szeml~ltető táblázatban közli több nünt 70
drógon végzet.t kiséileteinel{ eredményét,.
Dolgozatának második ré.szében szerzö azt vizsgál-·
ja hogy a sul~állandóságig szárított dróg különböző
gyógysZlE\ttári porce~lán felszoerel€si ciklook, porceltán
oedvessé.gtartalmu levegőn 24 óra alatt hán)' százalék
télgelyek előnyös beszerzése"
nedvességet, tud felvennJ. Eredmé;n:reit itt is jól átte·
IV., Veres Pálne-utca 31.
Telefon: ,185-·071•.
kinthetőr tábláz·atban közl'i.
S . E.

\

·-----

Tá.viratl

cl.::

"_.
telefon·.
p .harmachemia
. _ ou.apost

Seec:~e&etííi Wz.e""etek.
ltRDEKLÖDÖK: Csodálatos, hogy nagyon sok kar..
t:átsunknak éppen most jut eszébe, amikor egy félévre
lez.át t-ák a párt kapuját, hogy haladéktalanul belépj en
a Magyar DolgozÓ'k Párt,iába. -· Lehet1 hogy éppen
most és ezzel a lezárással lmpcsolatban eszméltek rá a~
ílletök pártunk hatalmas erejére éS töretlen célkitüzéseire. Ez a felismerés azonban még nem nyitja meg
előttük a párt lezárt kapuját - De egy kartársunk
felveti azt a kérdést is: hogyan l{erülhetne mégis kB"
zelebb a Magyar Dolgozók Pártjához'? Erre nem üzen-

gyógyárunag y keres r,.,.; ó

"Gyógy:sz:eu:ész" jeligére
.
x Gyógyszettári álh-.inyedé;nyzet, 150 dara/b, kJ.Sebb~ -_·r~agyobb mélretben, egy tételben olcs'Ón elladó Gyógy.:.
szertár Bősárklány.

Az • összes b •d- és

l
rak/ 61

IV., Veres Pálné-ul\ea 3(1, L l"
Telefon: 38&--126,
Hivatalos óiák:
9-5.-ig..

vtdé~re"

irteuticum

Korlátlea lllennyiségben kapható.

....

,_l_re_m~pec-=.:11•::..'...:.'~
kíszftlllé
.

keringési gyengeség kezelésére

ULSOTO
lnjecjio:

l' i ..

Főszerkesztő:

elsőrendű fertőtleni!ó lu\ziszer

Forgalombahozza:

gyógyszerész

Megnllntetl a m<>gbi•hatá
szen:éaének 6 1
tej be• • tartásának gondját.

rogo!, chemikóliót
szóllit,
arr
Gyors
és
helyben és p~ntos expedióláo

-CHINOIN

Megjelellik havonta kétszer.
szerkesztőség és kiadóhivatali

tldit, frissit, szagtalanit"

VEGYIPARl ÉS KERESKEDELMI V ALLALAT A
BUDAPEST. VIt NYAR-U. 38 Telefon: 220-856

normál csecsemő táplálék.

k ü l f-31 d

Jyogyszer~ülönlegesség&ket

Telefon: 123· 269

l

LICTORIZi'i

Waldheim tabletta és 1
·
lerakatá
ea mCgyorors)t:ógi

(m oxy~' amtno··pr<>pylben•ol-hydrochlorid)
·

RONELGIN s·zátaz cré.m alapanyag.

Simonovits András

Tehéntej + rizsnyák + d<>xtrin

Budapest, VI., lókai-tér 3

--·-·-;_-Készpénz. va;;-;;tlan -fedlezette! bé.relnél{ sür~
gösen nagyforgalmU ·.gyúgylsrJ<erltt.árat - A}á:rdató:kl\t

"EMüL" kanadai származásu ~gas vizfelvevő
ké.pességü Cholesterin tartalmu kenőcs és
crém alapanyag Raktárképes, nem avasodó,
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SZÉKELY JENö
Telefon: 162--8156
Felelős szer-kesztő és kiadó:
HARANGI SANDOR
Te!ed'on: 344-311
Laptulajdonos:
SzakSZe!"ezete Gyógyszertári D<>l!!:orl
Szakosztálya

~.

5 x 1 kcm am p, (O 02 g)

Solutío :
lO kcm (kcm-ként 0.02 g)

