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(jft ltáeo.t.lj ~f'l'ióléti fKih-i&rztu
m.e9-11-~itfa a Cett.tenáei6- W-6~!?;er;ú~
. 7 iszlelt Kongresszus, tisztelt ÜnneplőKözönség l
Néhány hétlel ezelőtt zajlott le u közegészség.ügyi dolgozók egyik nagy csopm !jának, az Ol VOsoknak nen1Zctközi ';iszonylathan is :pagyjelentő.-·
Ségü ce~llenáris hete,. Ma a k~zegész.ségügyi dolR
!gozól<nak egy Inásik csopmtja, a gyógyszerészek
gyültek össze, hogy egy hét ke1 elében ugyancsak számot adjanak tudományos felkészül!ségülnől, szá1not adjanak tud01nányos etedinénye""~
ik1 ől és ezzel is fokozzák a gyógysze1 észet tudományának és gyakorlatának minőségi fejleszté ...
sét ihmepi jelleget ad a kongresszusnak az,
hogy a szabadságbme 100 éves évfmdulóján jöt-.
tek el az 01 szág minden -I észéből szakképzettsé-gük és tudásuk dolmmentálásáia. A 48-as szabadságharcia való emlékezés jegyében összejönni ,azt jelenti, hogy akik ma itt egyült vannak,
doknmentálni kivánják, hogy a felszabadult Ma-<
gymmszág egyenes örököse a 48-as hagyományoknak, végrehajtója és továbbfejlesztője célld-i
tüzéseinek1.,
Ha ennek a jegyében nézzük a magyar
gyógyszerészet történeté!, amelynek nttörői közül
nem egy állott a ~8-as szabadsághaic zászlója
alatt, azt is megállapithatjuk, hogy a magyar
gyógysze1észet 100 éves Hirléneiében hosszu időn
keresztül viaskodtak a feudális kiváltságok és a,
tudományos haladásnak a követelményeL rralán
éppen a 48-as hagyomái1yok alapján rögútbette
le a magy~r közegészségűgyi alaptörvényünkb.~n
1876-ban azt, hogy a gyógyszerészet közegészségügyi ~ntézmény és mondhatta ki a régi feudális
előjognak, a 1eáljognak a kodátozását. A fendális előjogok birtokosai éppen a , "közegészségügyi
~r dekekre" való hivatkozással azonban sikericsen
akadályozták meg a feudális előjogok eltörlését
Aira, hogy ez a változás megs:oülethessen és a

Iletet

feudális kiváltságokat véglegesen d!ölöl-hessük,
é}lel~ száz esztendő kel1~tv Ahhoz, hogy 'ez megtmtenhessen, nagy lá1sadalmi és polilikai válto-·
f'ásolna volt szükség, ' amelyekf1945,-ben a Szov,jetnnió fegyve1ei nyomán felszabadult .Magym.országon következtek be.. Magya I o1szág 1945-től
fokozatosan a dolgozók országa lett A felszabadnll ipari munkásságé, a felszabadult dolgozú
pa1 asztságé és a felszabadult értelmiség é Amir
a magyar szabadsághule ÖI ökségeként kaptnnl<,
azt 1945-töl kezdődően a 100 év alatt halalmassá
nőtt ipad munkásság váltotta valóra és fejlesz-·
tette tovább Az ÍJJari mnnkásság politikai harca
az ország összes dolgozójának felszabadításáért
következetesen folyt minden dolgozó. réteg felé.
Élén haladt a Magyar !Kommunista Páli és a
munkásegység megHliositása :óta politikai sulyá~an In egei ősödve, az 01 szág kormányzásában
dön lő sulyt jelentve a Magyal Dolgozók Pál tja
Ma a Magyar Dolgozók Pártjának piOgramm ja
1egyet jelent a nép kívánságaival, egyet jelent a
nép akatalával és egyet jden! polilikai hatalmá-·
val is. Ez az e1Ö tette lehetövé, hogy a felszaba ..
dulás óta elleit három és fél esztendő e.rőfeszité
sei nyom:in a 1nagyar gyógyszei ész-et is jelentős
halálkőhöz jutott uz 1948' évi, a gyógyszerészetlŐl szóló XXX tönénycikk megalkolásáva~. Ez a
tö1vénycikk az 1876-os közegészségügyi törvény-·
nek célkitűzéseit valtolta való1a, amikor a f~udá-,
)lis kiváltságok, a reáljogu gyógyszertárak rentiszerét 'égérvényesen eltörölte De a felszabadulá~
óta eltelt három és fél esztendő jelentős változás~
hozolt a magyar gyógyszei észek politikai magataitásában és jelentős változást hozott a gyclgyszeiészet feladatá1ól való felfogáshan is Politi)mi tekintetben a haladó szellem lett u11á a
gyógysze1ész dolgozók közölt is. Felszabadította a
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lis kivált~ág<>kat szüntette meg, hanem nt ·t
.
toU a g
·
..
a nyr ..
yogyszereszert ~.JJ.ászs-r~·ezésé~ek, utat- -:flyitott annak, hogy a gvogyszereszet mint k"
·
' ·· · · t'
·
'"
.
'
ozegesz~
segugyr m ezmeny, közlela<iallá is \·a'IJ'e'k .
. . · 1' ·
· es ez:~~ rs ep; ~t t~art~~n ':z ország gazdasági sierkeze.
aelkertr tt'exa-xox v~ l~zaso_kkal. A gyógys~erészetről
oo
. torvenycrkk,rek az a legfőbb' ., ..3
hogy betegellátásunknak és . közeaészséaügyce 11 '
nek
f o~ t os a llwtoe
. I emet
. kepező
.
"
"
un,_
.
gyógyszereli'
t .. 1
az o~szag egész te•ületén minden dolgozó szá~.:~_
ta h1ztosüsa.
a
. A felszabadulás után sokan nem voltak. tiszészet feJ'lőd ese
• Ini~
·
ltaban. azzal,
, b hogy la gyóljyszer
l"J,~en, ll an~~ an ha ~hila~,
Szá~tnnkra ne_~ volt
keiseges es a halado gy ogyszereszeli r ész e' r·;{.:!
l' k'l .
~ sem
vo t e_seges az, hogy előbb-utóbb éiVényi kell
sze1 ezn.I annak, hogy az ország la~ossá · kK)~ógy_sze~·ellát~sa _n~nl lehet magánérdek, 'a~~
.wzszukse_glet.• ol ~~."en szó~ ~öz?sségi szen1pontoknak kell rtt. rs.e!sosorban !ervenyesülniök. Ezt a
szelle~~~t tu~~ro~1 vi_ssza a gyógyszeiészeitről alko~
to.tt ,XXX tonenycrkk is . •'>em a szabad letelepe.,
des es ,nem a szabad_ vexseny ~zt;llen1e, érvényesüll~et: _ha~C~l az 01 szag Iakossaganak gyógyszereJ.i
l~ta~r kozer~eke. A gyógyszerészettel való foglal-:
bJozas nem uzlell tev~kenység és nem orientálód- ·
h?l a. nagyobb !Üzleti nyereség~~ biztosító nagy-·
\arosr gyógyszertárak felé, - ez volt a mult
gyako~Iata: --hanem az üzlet1 ;vállalkozást nen~
jelento, mmden dolgozó •számára hozzáférheló
~o~egés~s~gügyi szükségletet kell kielégítenie.
f-z:rt. vahk l~l~et?vé ~ t?r vény alapján az, hogy
a,,~ogys~ertan jogosrtvanyokat a jövőben a közosse?• tat sadalonibiztositó intézetek, vár osok, lér~yegeber~ !~hál az állam is igényelheti. Ezzel vábk lehetove, hogy olyan területe,k ,számára is bizé.
~osrlsuk a gyógyszerellátást, ahol a multban az
üzl.cti sze1np(~nt él'vénycsülE1se nem tette ~ehetővé
gyogyszertárak megnyitását vagy a gyógyszerellátás biztosítását
·
·
A felszabaduliás óta eltelt három és fél es*
lendő alatt azonban lényeges változások álloltlak
be a gyógy~zerészek szociális helyzetében is. A
Hor lhy-rezs1m alatt a gyógyszert,ártulajdonosol~
az all<;thna~ott gyógyszerészeket gazdaságilag el-.
nyomtak, krzsákmányoLták. A gyógyszertártulajdonosok 150· százalékos haszonkulcs mellett magas életszinvonalat biztosítottak maguknak, az alka~mazolt. gyógyszer ~sZ<k és segédszemély.zlet szá·
mar a pedrg nem nyilott lehetőség .az él~tszinvo·
nal ~-omoly.abb, emelését!~. Az allmlmazott gyógy·
~zereszek frze.tes.~ .magánegyezség tárgyát képezte
es a munkanelkulrség, amely különösen az 19301936-os évek közölt .sulyos méreteket öltött '!étle
lehetövé az alkalmazon gyógyszeré~zek klz~ák
mányolását Ma a helyzet más.. A gyógyszerárak
fokozatos csökkentésével a Ikor ábbi haszonkplcsot
le tudluk szorítani és a progresszív adózás beve~etés~vel a gyógyszertártulajdonosok jövedelme
1gazsagosan megcsappant. Az alkalmazottak fize~ését kollektiv szerződés biztosítja, amely más
-értelmiségi dolgozó fizetéséhez viszonyitva a ma,gasabb fizetések közé tantozil'f A stabilizáció után
közvetlenül mutatkozó kb.. 500 főnyi munkanél-

1 1

gyog-rszn eszek

hi' alásuknál fogva alap jaiban
gondolkozását a polgári és
feudahs gondolkozás előitélete és káprázata al ú[
Ma a gyogysz~~~sz dolgozó az ország többi felszabadul~ ~olgozoJa~a.l együtt, .ör~tudatos hhe nagy
lo~bsege?e~'. a nepr demohaerának és teljes oda-l
ad_assal e~th. az utat a népi deinokiácián keresztul a szocrahzmus felé.,
. .. Ha visszanézek a felszabadulás óta elbelt
tdoret akkor tudom csak tisztán ét téke'lni a ma.gyar gyógysz~részek mu~káját, mert ugyanugy,
a~ro.?J:' a~ mszag gazdasági vonatkozásokban rendkrvuh karokat szenvedelt a háboru és fasiszta
~úlás következ~ében, közegészségünknek ez az
aga, a magyar gyógyszer észel is rendkivüli kár okat. szenve~eH. és igen sokat ,kellett pótolnia 1
Gyogyszer tar amk közül 26 teljesen elpusztult és
egész sor ':n~grong.álódott. De még sulyosabb
volt a puszhtas azaltal, hogy a gyógyszertáwk
legnagyobb részét kifosztoltták Gyógyszerkészlet•
pen a károsodás csaknem 60 százalékot él! eL A
ber~ndezés és ~elszerelés pedig átlagosan 31 szál.
t~~ekos P.usztula~t mulatott A pusztulás és anyag•
hra~IY ,kovetk~zteben a felszabadulás után közveh
lenni csak nuntegy 800 gyógyszertár kezdhelle
me.g müködését Annál nagyobbra kell értékelni aJ
gy ogyszerés~et dolg?zóinak hatalmas munká.iát,
hogy. ma. ~ar .a gyog)~zertárak- 3 romgyógyszertar kivetelevel - n11ndenütt üzemben yannak.
A gyógyszer tárak ujjáépítése, rendbehozalala és
üz~mbe ?ely~zése jóformán teljes egészében a
gyogyszereszeh kamak köszönhető.
. Az 1948 XXX. törvénycikk nemcsak a feudátern1~s~ettudományos
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)<,üliséget ma már lényegesen le tudtuk szorítani..
A munkanélküliek száma a szakszervezet leg·l
utóbbi kimutatása szerint kb 100 fő . De ezeknek
n munkábaáilitasa is lehetövé válik a közületl\ ·
gyógyszertárak felállilásával, uj munkaalkal,mak
teremtésével. A munkanélküli és kiöregedett
gyógyszerészek védelméheu rá kell (Inulatnom m.j
ra a jelentőségteljes munká!U, amelyet ezen "- tér'en a Gyógyszerészek Ország<JS Jóléti Alapja vég. zet!. Meg kell keresnünk annak a módját is, hogy
a Gyógyszerészek 01 szágos Jóléli Alapjának lo•vábi kiépítésével a dolgozó gyógyszerészek régi
yágya, a nyugdíj biztosítása is alapvetően rende>·
zést nyer jen
l\' y il ván való. hogy azok az uj s~empontok,
amelyek a népi demokratikus kormányzat részé1"61 a gyógyszer észe.t kére dé&einek rendezése terén
rnegnyihánulnak, a gyógyszerész dolgozóki öntu-datos munkája révén olyan tá1nogatásra találtak~
amelyd< lehetövé tették az eddigi komoly er edményeknek .~!érését és a továbbiaknak a végrehajtását Ehhez azonban szükség van arra, hogy
minél nagyobb jólképzell, a tudományos haladás
ujabb eredményeivel ismetős gyógyszerészgárda
, ál.Ijon közegészségügyiink és a 'dolgozó magyar
nép rendelkezésére. Fokoznunk kell a gyógyszerészképzés minőségét, de kiUönösen sulyt kell
helyeznünk a gyógyszer észgárda továbbképzésére,
\udásának felfrissitésére. A felszabadulás óta a
gyógyszerész továbbképzés ter én csak néhány
!(ezdeményező lépés történt A Centenáris Győgy-
;:zetész Hét keretében összegyül! gyógyszerészek,1neU mosl lesz először alkalmuk a felszabadu~ás
óta, hogy tudományos előadások és viták során
a gyógyszerészi tudomány ujabb eredmény;eivel

megismer kedhessenek :Meg vagyok győződve arr ól, hogy a Gyógyszerész Hét előadásai méltoké-)
pen egészítik majd ki az Orvosi Oentenáris Hét
tudományos munkáját és megnyitják az egész
magyar gyógyszer észeli kar tervszerü továbbképf
;zésének az utját, hogy épen azoknak a nagy feladatoknak és céll;jilüzéseknek
szolgálalában,
amelyek minden mag) at' dolgozó számára a gyógy-szerellátást minőségileg is biztositani akarják,
megfelelhessenek., A Centenáris Héten· elhangzó
!'lőadások és vita, amelyben a gyógyszer és~eti tn-t
dományok elhivatott képviselői, egyetemi profesz~
szor ok és a gyakorlati gyógyszerészek fognak
1 észt venni,
tapasztalataikl'ól beszán1olni, nagyj'elentőségü állomása a magyar gyógyszeíészet
szakmai előrehaladásnak A magyar népi demok-<
1 ácia nagy súlyt helyez an a, hogy a magyar értelmiségnek ezt a részél a haladó gondolkozás
jegyében, minél szorosahban hozzákapcsolja az uj
Magyarország felépitésérl{Ck :munkájához Eppen
~zért, ennek dokmnentálását ~ a
Centenáris
Gyógyszerész Hét keretében alkalom nyilik ana,
hogy a gyógyszerészeti pályán müködö értelmiségi dolgozóknak legkiválóbbjai é& legrégibb
munkásai az aranydiploma átadásával a közmegpecsülést, a népi demol<rácia megbecsülését érez~
zék és alkalom fog nyih1a an a is, hogy az ujjá·c
építésben résztvett legkiválóbb gyógyszerészek
,iutalomban részesülhessenek.
Abban a biztos tudatban, hogy a Centenáris
Gyógyszerész Hét eredményes munkát fog végez~
ni, nyitom meg a Centenáris Gyógyszerész R.ctet
és kivánok a magyar köztársaság k01mánya nervében munkájukhoz sok siker t és er·edményt..

A Centenáriumi Bizottság elnöke
köszönti a megjelenteket
~yetemi nyilvános
Minisvter ur, k.ed~es vendége·

Dr M azsanyi Sánuior

rendies tanár:
ink, kedves karmrsaiilk, t. ünneplő közÖillség'!
Mindie:nekelőtt me:legen üdvözlöm Olt Károly
népjóléti miniszter urat, (T!l!Jls) a magyar
gyógyszerészet és közegészségügy fejét üdvözJ,öm az, Oitutay Gyula kultu.sZIDJJiniszter ur
képviseletében megje:lent Talnay Gábor minisz
l:eri oszrtályfőnölk urat, üdvözlöm dr.. Németh
Gyula reotor magnifiens urat, az állrumtlitkár
urat, az orvoskari és bölcsészeti kar:i dékán
urakat,· továbbá kedves vendégeinket. Köszön-

PALERGIN

aasas COF FEl N TARTALMU

l--.:.:•a.:.:z~·...;;és faJdalomcsillapitó

jük, hogy szerény, de magaszW> üiiDepségün·
kön megjelenni, ez~el ennek fényét emelni és a
magyar gyógJys>~er<észs<jg 1rámi vokonszenvük..
11ek ezzel
kifejezést adni J'l'lkltózrtatnak.. üd·
vözlöm kartársaimat és aiz összes jelenJ:evőket.
Köszönetet mondok nekik ruzér't, hogy eljöttek
é.s ezzel kollégialitásuknak és hivatásszerete ..
tüknek tanujeiét adtálc E'>~zel az ünnepi ülést
m~gnyitom és felkérem Olt Károly népjóléti
miniszter umt, hogy a magyrur gyqgyszerészek
Gentemhis Hetének ünnepségeit megnyitni és
megnyitó bes:;édét elmondani sziveskedjék.
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PALIK !S TÁlSAl
Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X.,
Magl6di ut 6.. Telefon : "186-290
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Apró Antal, a Szakszervezeti Tanács
fitilkára beszédébil
Szakszel vezteti
mozgalmmik
legfontosabb
feladatai gazdaságpolitil{ai és politikai téren:
l. Minden rendelkezésr e álló eszközzel előse
giteni a szocializmns gazdasági alap jának megterenttését, az mszág iparositását, különösen a nehézipar és a gépgyártás fejlesztését, a nehézipar
és a gépipm· fejlesztése utján elősegite'ni a mező-,
gazdaság gépesitéséf, a könnyüipar kifejlődését..

2. Még fokozottabban és határozottabban a ter,
melés felé fonlitani a szakszervezeteket, biztosita~
ni a szakszenrezetek cselekvő közietnüködését a
hároméves tet v és az azt követő ötéves terv, a
tizéves villamositási terv és a tizéves öntözési tetv
megvalósításánál és erre mozgósitani a dolgozó
tömegeket.
.
. :
, , ll/
3. Az állami éi de kek szem előtt tartása mellett
\•édeni a munkásosztály, a dolgozók é1dekeit,
Összeegyezte tv e a nép allamának érdekeit a nép
é1 del<eivel.
4. A Magym Dolgozók Pál !jának •vezetésével
harcolni következetesen a a eakciónak minden vál:faja, a szabotáló elemek, a bü10kratizmus és korrupció ~llen Felkelteni a mnnl<ásság, a szakszer-·
vezeti tagság éh n ségét.
5 A nemzetközi prolelárszolidaritás szellemé ...
ben nevelni a munkásosztályt, megszilár ditani a
szakszervezeti világmozgalom egységét~

•
Szakszet Hze!i mozg;almunk legfontosabb feJa ..
dalai a közvetlen szakszelvezeti területen:
1. A szakmai szervezelek helyett az ipari
szakszelvezetek megszenezése,
ezzel együtt az

üzetnbizottságok átyáltoztatása a szaKszervezetek
alapfoku üzem,i! vezető szerveivé,
2 Az· önkéntes szakszervezeti 1tagság megvalósitása ott, ahol ez még nem töt tént meg és széleskörü belső szakszervezeti demok1ácia kifejlesztése az összes vezető szervek tJitkos szavazás utján
t.ö1~~nő :Vál~sztás.ával,. kezd:ve alnlról, a mühely
es uzem1 btzottsagoktol, egeszen a szakszervezeti
szövetségek vezetőségéig és a Szakszervezeti Tanácsig
3. 'A társadalombiztosítás egysége~itése és ennek első lépéseként 1948 végéig az OTI és a MABl
egységesitése.. A társadalombiztosilás fokozatos
átvét,ele :a szakszel vezetek áltaL A szociálpolil!ikai
gondoskodásnak. mint ·alapjában szakszervezeti
felad a tnak ter vsz CI ü kifejlesztése.
4.A :;;zaksze.rvezeti oktatási és nevelőmunka
\:almnint uj szakszenrezeH funkcionáriusok fel:
!mtatásának és .kiválasztásának helyes megszer.tezése a szakszervezeti mozgal01nra háruló uj,
nagy feladatoknak megfelelően.
!V.. üzemi és szakszel vezeti
sportmozgalont
kiszélesítése. különös tekintettel a dolgozó ifjn"
ságra és aua, hogy a sportmozgalom mely~ek
feladata egészséges, élelet ős nép létrehozása, egy c
ben a honvédelem érdekeit is szolgálja .
6 A szaksze I vezeti egység, a munkásegység
1
\'-t deln1e mindeu esetleges aknanumkával sze1n:.
ben, mely akár belühől, ak•ár khühől az imperia- ·
listál( él'dckében a szakszcn,ezetek egysége, 'iehal
u 1nngyar népi demokrácia ellen irányul"
hnc, elvtát sak, ezeknek a feladatoknak In eg..
oldása áll előttünk. Kongresszusunk célja és érlclm:e a Inagym szakszervezetek rnilliós tömegPit
aktivizálni ezeknekl a döntő feladatoknak közös
CIÖ\:cl való n1egoldásáia1.
Két főkötelességet kell a magyar: szakszenezeti mozgalomnak teljesítenie,. Az egyik a szocializmus alapjainak lerakásában \aló segédkezés, a
mnnkásosztály é& a néptömegek mozgósitása erre
a céha . Ezzel teljesitjük kötelességünket a magyar néppel, a magyar demokráci.ával, az egész
magyar nemzettel szemben.. Ennek a belső feladalnnl<\rak a megoldása jelenti egyben, hogy a magym szakszerV!'zeti mozgalom eleget tett nemzetközi kötelességének, hozzájaruH a békefront megeJ ősitéséhez. Mert a magyar szakszervezeti mozgalom másik döntő feladata: hozzájárulni a nem.etközi demokratikus- és szo<lialista tábor megszilár ditásához, a béke megvédéséhez a hábornra
uszító imperialista erőkkel szemben..
Minél erősebbek, egységesebbek és szilárdabbak wgyunk mi itthon, annál erősebb és szilárdabh a nemzetközi békefront is. A magyar' szakszervezeti mozgalom e döntő feladatait a magyar
munkásosztály, 'a magyar dolgozó nép a Magyar
Dolgozók Pártjának irányitása és vezetése szerin~
akarja megoldani.. Tisztában vagyunk azzal, hogy
a mi szerepünk, a magyar szaksze~vezetek szer_~
pe a legszélesebb dolgozó tömegeket nevelni a
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szocializmusra, arra, hogy kövessék a I\fagyar
Dolgozók Pá1 tját és egyre inkább cselekvő része..
seivé, hariosaivá váljanak annak ra küzdeiemnek"
melyet a magyar dolgozó nép nagy vezél ének,
Rákosi Mátyás elv~ársnak irányitásával a Magyar
Dolgozók Pártja folytat az uj, szebb, boldogabb.
tehát a szociali&ta Magyarország megvalósitásá ..
ért
Tisztában vagyunk vele, hogy feladalainkal
meg<>ldani. harcainkat megvívni csak akkor !'!djuk, ha egész mnnkánkat áthatja a nagy szocta··
iista Szovjelunióval való szolidaritásnnk, a Sz<>V··
jetunió iránti hüségnek szelleme Rajta vollunk

.a multban és rajta leszlink a jövőben, hogy 'eZ

igy legyen. A szolidmitás a Szovjetunióval egyben azt jelenti, hogy hüek vagynnk és hüek leszün!< ahhoz a férfiuh<>z, akinek neve jelkép,
program1n, akinek n1unkája a világ munkásosztálvának '3 -nemzetközi sz-ocializmus megvalósitá ...
b~ak iigyét szolgálja, aid az egész doÍgozó emberiség vezetője, a mi sz ei eteti Sztálin elvtár ..
sunkhozl
A kon~resszus hallg:rflói helyük! ől felállva,
tomboló lelkesedéssel köszöntötték Apró elvlá1s
hatalmas refe1álumát és ujjongva éltették Sz!á-·
lin és -Rálwsi elvtársakat.

1,600 0J0 szervezett magyar dolgo?ó üdvözlete

SZTÁLIN ELVTÁRSHOZ
A kongresszus a
Sztálin elvtá1shoz:

következő

távhatot intézte

A Magvar Szabad Szakszervezetek XVIL
. ko~~esszusa.·l,600i. OOO szervezett dolgozó. nevében harcos üdvözletét küldi önnek.. l\Ii, magyar
dolgozók soha el nem muló hálával és szeretettet
gm~dolunk a szacialista Szavjetunió nagy n.~p.ér e,
a hős Vörös Hadseregre, amely az Ön vezetesevel
a fasiszlák ellen vivott győzelmes harcával fel~zabaditotta hazánkat és népünket Ez a dicsősé ..
ges küzdelem tette lehetővé számunkra, hogy or-·
l;zágunkat szabadon épitilessük és 'társadalmunkat
átfm máihassuk és a jeleni kbng1 essznsi tanácskozásainkon megállapithassuk: népi demok1áci\ínk
kövelkezelesen halad előre a szocializmus megva-

Mlndent a

lósulásának utján. Tudjuk, hogy még sok nehéz ..
séget kell leküzdenünk, sok kemény hmcot kell
megvivnunk, de a magyar dolgozók eltökélten
helytállnak, és megvédik szabadságukat, Helylálh;ak az imptiialisták háboms p1ovokáeiójával
szemben . a béke és demoln á eia frontján A nagy
Szovjetunió és a népi den1oluáciák hüséges s~ö
velségese, a magyar nép lnegingathatatlanul h2lad előre a Szavjetunió által megmntatott uton
n ~{agyar Dolgozók Pártja és a mi szen•tett Rákosi elvtár snnk vezetéséveL Éljen a nagy Szovjetunió a népek békéjének és szabadságának őrei
Éljen a vitág dolgozóinak bölcs vezetője,
Sztálin elvlár•l
Eljen a Szovjelnnió és Magyarország népei ..
llek szabadsága!'

·-

Szakszervezet6rt!

Köszön jiik a M M. Sz. s~. vidéki kerületei ..
.nek azt a segítséget, mely<et nyujtottak az ottani
gyógyszer ésZ szakos:z;tály vezetőinek, hogy eljöhessenek szakosztályunk első országos taggyüléséi e., Köszöntjük a mrgjelent vidéki km társakat,
kik elhozták problémáikat, ha azt rajlnnk Id-:
viil álló okokból az országos taggyülésen nem is
volt módjukban ismertetni, ké1jük, küldjék meg
elképzeléseiket, monclanivalóikat írásban, hogy a
vezetőség megtárgyalja és hasznosi!hassa ~ k?Íliisség javá1a Kérjük vidéki kartársamkat; vrgyek
el tőlünk mindazt, amit hallottak, vegyék ki belőle, amit jónak ta,áltak és kifogásolják, amit hi ..
hásnak találtak ittarlózkodástik alatt
Ké!em a megjelent !kerületi vezet/i kartársákat készítsék elő a t:eriileliikön dolgozó kmtársakat: a hndapesti kartársaki rell!élhetőleg ~öz~l
jövőbeni látogatására, kik ez U!]uk alkalmaval a
kissé elhanvayolt vidéki szel vezési mnnkát óhajt"
jáki feljavitanl. Ott a helyszínen óhajtják megvizsgálni a gyógyszerészi vonalkozásu problémákat és ha szllkségesnek látszik, javítani azokon .
Kérem a vidéki kartársakat a gyakoribb jelentke•ésre. Ha ez elfoglaltságnk, távolság, vagy az

anyagiak Iniatt ne:heziebben menne. sokat !pótoll1at
a levelezés.
Mi akik Iiözelebb vagvnnk minden vonalon
a een!; umhoz, lelkesen áll;.nM vidéld kartársaink
rendelkezésére,
Sainos, az országos taggyiilés nem nagyon
adott fizikai lehetőséget arra, hogy vidéki kartársainkkal, főleg; azokkal, akik még aznap haz";ufaztak, annyit leheUi.ink volna együtt, amennyit
sz1viink szelint óhaJtottunk 'Az a pár vezető
funkcionáriusunk, ki hetek óta szakadatlan munká1mn készite~te elő az országos taggyülést, va-·
sárnap,
taggyiilés napján nem tudott módot találni a vendégekkel való foglalkozásw. És itt mulatkozik meg a káderhiány: !iz alkalmas emberonyag biiínya.. Erre mutatlunk rá egy<_ legutóbbi
cikkünkben, amikor is ismétellen szóhlottuk fel
kmtársalnkat: jelen'tkezzenek szakszervezeti munkára.. De remélhetőleg a hamarosan meginduló
és ÍI)Ienzh'ehh vidéki mnnka legfőbb eredménye
lesz az az általános felisme~éso mindent a szakszeivezetért, mindent a szakszervezettell
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Dr. Seholek Elemér professzor. beszéde
gyógyszerészi képesítést teljes alkadémiai teMiniszter Ur,
hát 8 féléves kiképzés előzze meg, hagy az' osz_
Igen tis~telt ünneplő közönség!
tályokra ~agozódott s -a képesitést mindennek
A centenáris ünnep aikaJlinából most tar-- elébe helyező társ-adalomban a gjógywerész
tapdó besz€demben ugy vélem, aktuális pr oib- kedvezőbb helyzeiibe jusson. Tartozunk azon- ·
lémá,t érintek, ha a gyóg[Vszerészielt kuiturális ban az i~a;os~gnll;k l_'Zzal, hogy a \kilképzés m€1g-_
helyretét legalább főbb vonaJa]ban várzdlom
hosszabbitasam md1t,oU mozgalom tá1gyi érvei
Előr'!l'bocsá;tom, hogy az előadásban elmondotegymagukban is elegendők voltak -ahhoz, hogy
1cruk kifejezetten saj~t vélemény;emelt tartaJ· a kiiképzés idej•e 8. illetve 10 fél.Wre emeirtesmSJz~ák
sék fel. Az o·sztálynélküli társadalom a Ibanulá ssal és gyakorlá.ssa;l kifi:nomtrott képess~geil
becsüli, bá;r a képessé~et igaa:oló képesitéstől
sem tekinthet el. A gyáripar elől.'etörése a
gyógysze1:észet ki,sipari i:evélrenysl~~t erősen
megnyirbált:JJ, háttéribe swritotta külön3.eg€iil
kész'rt;mények beve~etéséveL A gyógyszeJ:'Iész
vi swnteladói i:evékeny:sége megnőtt, Ez azt a
JátsZ!lJtot keltne<.ite, hogy a gyógysz.eré'ilz alacsonyabb szakmai illépesitJéssel 1s ellábhatja
feladatát. Ezé11t bes:véltek egyre törbben al
gyógy~erés:?ietről, mint halódÓ foglalkozásról
ugy, hogy a hatwineas ~<Jk elején 1néhal
Thoms professzor, a ikivál-6 011ganikus kémilrus
cikkben fogl•alkozik a kérdéssel s ez± •ll!zzal a
kéré'3Bel fej.ezi be: "Ne en,gedjétek a tudO'
má,nyt, a gyógvszm~2iet éltető elemét els<Yrvadni " Va Hon •elsorvad-e a gyógyszerészet élMinden életpálya vagy foglalkozás kultu- tet;; eleme, a tudomány? Nem, mert a gyógy·
r áHs értékének ápolá;sa és növelése az életpá- szerv<lgyészetí ipar SZiéélilletes fejlődése a·
lya igen fontos és elsőrangu feladata A gyógy. gyó,gyszerek jóságMllt való felclösség edidl~
szerész szakmai képes]tését haztánkban a tudo
kényelmesen kezelt kérdését i:s előtérbe tóltal
má.nyegyetemen szerzi meg, igy a gyógyszeré- A gyáripar - gyógy:szerv<ögyésZEfu: és f!wma.
szet emlitett kultnrális feladata egyszersmind teológus orvasok együttes munlkáj•a eredményeegyetemi feladat.. U gy érvem, hogy nekem, ként - Mpról-napra ujrubb •és ujabb esodálatüll.
mint ·a gyógyszerész-ifjus·~ot egyetemi fokon ha~ásu szerEjkkel lepik meg a világot E szerilk'
okt•ató és a pályát szer•<Jtő tanárnak első,sarban száma ma már szinte 'á.ttekinthetetl<>n. Az
kö•telJességem e fel-adatból a magam rés·zlét ki- e'zyéb studiumokkal 8igyonterhelrt orvos mellett
venni. E célból oéls•verü és kivánrutos időnként olyan gyógyszerés~<lkre van szülkség, kflt ,
a gyógyszerészi életpá,lya és fogl-alllwz.ás kívá- gyó:gyszer sZJakértök s ;SZJükség esetén tanácsa- .
nalmait, lehetőségeit. adott helyzetét áHie!'u n- ikkal úetnek a gyakorlóol'VOIS se~itégére.. Enteni s célkitüzéseit ehhez igaz]tani l\hnit min. nek szükséo:essége különösen a tmModik Yilágden p·ádyának, ugy a gyógysze1"észi pályának pusztitó háboru után ttünt ki, midön a győgy
iR megvan a maga -sajátos, gyamran •szöve"é
szerek helyettesitésér öl kellett gondoskodni.
nyes problémája, mely nemcsak gazdasági, de!
A fejtegetéseim sorá-n emliltebt felel~ ·
szellemi probléma is Erről sok szó ha;ngzottl
kérdésére
a'llo'llban vissza kell térnem. Kétség.
el a multhan és je1enhen, de a dolog természeténéa fogva solk szó fog még elhangOJani a iö- telenül az orvagi foglalkozás a legfelelősségtel·
jesebb az egyén swmponft;jálbóL Má;r keveseb·
vőben is, A probléma lényege a kiik>ápz€s méo:
ben
tudjá:k, hogy az orvos felelősségét ,gy6gy:
ték<; 'körül mo7lgott. A m-aga:saJbb és hosszabb
szeres
kezelés esetén a gyógyszeréssrel osz*ill.
kiképzést kivánók argumentumai azonban el~
meg,
ki
a.z orvosi rendelvény helyes kiál!itásá~
térők voltak a multban, mások a je1enben A
gyógysrerészi foglallkozást a multban csal< nak is ellenőr-e Bármennyire is egyswrünek'
részben tekintettélk u n "~ateiner" pályának, tarthatjuk a gyógyszerész manuális tevékenysé·
aurinek oka nagyrészt az volt, hQgy a gyógy- g@t, nem szabad ait lelbecsül:nünk, mert erőS
Sl'lerészek tanulmányi idej e az egyetemer< hSJtásn szerek esetén - 1111ár pedig ma legltőbh
mindössze két esztendő, négy félév volt, a töb- gyógyszerünk ilyen - felelőssé~ igen nagy.
bi tan ult pálya 4 'évi, 8 félévi egyetemi vagy A felel&3ség érzete csak akkoT· válik tudatossá>.
főiskoLai tanulmányi idejével sremben A ké- akkor váli:k vérünkké, ha a2; előidévhető bajokpesités m(lgsz.erzési idejének ez eltérő volta ál- n-ak tudatában v!l!gynnk E'lit a tudatot a szak"
lami alkalmazás esetében hátrányt jelentett ma•i tudás és müvelts~g adja meg A számosuJ ·. •
-az előmenetelben és fizetésben egyaránt. A tö- gyógyszeT azonban nemcsSJk a tudás lextkáli~
rekvés teh~t jórészt oda irányu1t, hogy a ter jedeimét növelte meg, nem áll meg a ~··n<>v' .
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Az a munka, amit Magyararszágon a népi demokrácia megerősödése érdekében kifej-·
tenek, megszilárditja a munkásosztály és a
dolgozó parasztság pozicióit a jogaiért fol} ..
tatott harcban és hozzájárul a tartós, szilárd
béke létrehozásához.

Stz.Gt()Vfelt :
:A

fH,()~

~t-éf!-l de'"'~kr:tÍei(l.

'"'~f-er:Südúe lunz~

tó.6- &ike

(1.

to.r:-

Utr:e~tá.lt.6z.

sre~ ~numerácójánáJ,

die egy egészen uj tudoma:nyag, kele1Jkez€sét eredménye?ibe. Ez az uj
t~ domanyag. a gyógyszerek és gyógyszerfu:eve.
re~~k. quantJ,tativ Yimgálaro, mely Ibeható ké~I~r 1sn;eretek mellet,t ~~wrologiai, •bakte:riolo..
graa, ~Iserleti fll!rmaikológ~\ai és toxtkologiai tudást ~s felt;'t;:lez A gyógyszervegyészeti ipar
r~hamos .~e)lodése teM,t a felelősSégen keresz
tul áll~;n;1 beavatkozást i,gényelt, mely a gl;"Ógyszereil:ata:s , !kérdésének állami rendez€sét tette
~z?~:segesse Mo'!Jid,f>;nom sem J<:ell, hogy ez álla
,m m~.zet ~sak gyog:ycszersZJakertőket alika;lJmaz.
hflt. _h~':"~ reladata már most nemcsak a gyán keszrtesu gy6gysz.erfu:ülönlegtess~g ellienőrzé..
se, de a_ gyógyszertár ak szaks1oorü ellenő-zése
Js A gyogvsZJ;rek kéroés1e kapcsá,n az ellenő-r··
Sésl!lek_ a tartosság kiérdésére is ki klell terjednie
Azt, h1~zem _;n<;m tévedek, ha az± álllitom, hog;y
e kerdes rov1desen á ,gyógyszerellenőrzés kÖz.
P?n.ti pr,oblémájává v~Iik A gyóg~s?Jer~z teve~enysege tehát hssé eHol6dott
Nem a
).$YOgvszere~ _ _h;lvese~!Jhen a gyó.gyszeres alapa~Iyagok eloádllltasa lmpezi most mói~· főfelada
ta;t, hanem a 1gyógyszeJ'es készitm~nyek Yizsgalata, mely a sZJennyez~seken felül a bomlási
termékekre s igy a tartóssáo:ra is kiterjed
Nagy fejl&d-és ez, melynek leg,hűbb tükörképe
a _moder n gyógysrer könyv. Az első gwógysrerkon~vek ..a gyógyswr_észet
kisiiPari jeiHegének
megfeleloen mka!bb .l ól: használhaltó konyharecep.tszerü előiratok gyüjtem!myeí, melyek Yizsgá.
laltot, különösen auantitativ vizs;gálatokat elvétve tar'ta.1maznak Amodern gyó,gyszet'k:önyv.ék ez:.
~el sremben a leguj aibb vizsgálatok eredményeJt rep-rezentáló, gvalkran igen bonyolult szerkew.'ü ongJa:nilkns készitmények fizika\ és kémiai tulaidonságának s vizs·~álruti módszerei·
nek le'rását :tartacmazzák. A modem gybgyszer··
k?nyvek !erj·edelméről fogalmat. rud. ha néhány
UJabb gyo.gysrerkönyv oldalszámát közlöm Első h!'lyen á:ll e szempontból a francia Codex;
Gallicus 623 + 1207 = 1830 oldalszámmal.
Az orosz o:yéJigyszerkönyv utolsó kiadása közel
l OOO oldal A mu1t érv'be" kiadott I'ha!rmacopooo Sveci~.a XI. 911, a 'T'he Pharmaopoe-a of
the U. R. XIII Revision !157, ez évben a The
British Pharnuaconooa 1948 914 lapon jelent
meg- A m~sodik korrekturában kezembe ke-

riilt dán gyógyszerkönyvet 5 kötetre tervezik
.. Az érvényben lévő IV.. magyar gyógyszerkon.yv oldalszáma mindössze 424 .
A modern gy6gyszerkönyvek nemesaik a
szüks:&ges fizik,ai, ikémiai, botanikai, de a phJrr.
maJkollogia.i, hio!ogi,ai és a. szerobakterologiai
vrzsgálato:k leiráisá,t is tartalmazzák Ezek me,gértés"re a nelsorolt tárgyak el.sajátltására a 8
félévi egyetemi tanulmány csak szükösen ele.
gendő Az egyetemi tanulmányok azonban már
e!lérték céljuk:tt, ha gyógyszer&swinknek he7
ly:es természettudományos szemléletet adnak
E szem1élet azonban olyan legyen, hogy ne
esupán a kém;a lés fizika területére szorirtkoz-zélk Terjedjen ez ki a biologia területére i's
Az i[yen SZJemlélettel kikerült gyógysZJerész szükelblb tál.'gywiban könnyen elmélyedhet s felitétlen 'elismerést és bizalmat ér el, a közösség számára értéket és hrusznott jelentő munkájával
Az ilyemuódon kiképzett gyógyszerész
Jnf\g!becsü1ést •szerez Szi"ese:n fordul hozzá ta·
náesért megértő munkatársa az mvos iJs,, kivel
együtt ves~ rés•z.t a jó iközegJésvségügyért folyó
hatalmas munkában
A jól képzett gyógyszerész sokoldalu ki.
kiéwlésénél fo~V1a szhcesen Játott munkatJMs
nemcsa!< a gyógyszervegyészeti gyárakban, dE
a tudományos intéZletékben is A most vég<rehajtott egyetemi reform a gyógyszerészkép'ésen egyeli\r;e nem solkat váJ,toztatott E reformtól azDnban, mely a tudósképzés p10hlémáját
is hivat'la van megoldani, sokat várhatt a
gyógyszerészet: minél tőhb az. e pályán elindult
fi.:ir-al ,gyógyszerész tudományban való elmélyedJését, kutató,ná, tudóssá való válását Remény.t nyujt ene az az ~;gyetemeinken tért fog,
!Rló szellem, mely a többet tanulástól s igy a
többet ,tudástól várja lerombolt HaZlánk ujjáépítését, felvirágzá-sát s lbenne saját boldogniását"
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A K a ba y Já n o s - di j a k k i o sz tá
Dr.. L osonczy György : Miniszter U r, kedves k!artársaim! Mielőtt homkezdenék a centenáriumi Kabay János· emléloérem és emlékdojak kiosztá:sához, pár szót szeretnék mondani
ennek jelentőségéről Fontos ezt megtenni,
mert rendikivüli jelentő&~g1e van a kar életében
•mnek az aktusnak A cenrtená;riumi Kwbay János emlékérem és emiékdij alapitá:sának jelentőségét négy pontban tudnám összefoglalni,
amelyek közül az els·ő a kiosztáJimaik az ídő
pO'ntja t<em tekinthetjük véle:tlennek azt, hogy

sa

lékdijnak azért is, mert feltétlen meggyőződé
sem, hogy e pálya ma legmag<~sabb kitüntelté- ~Je, illetőleg enrcek a
lk1tünteté:sn€1k elérésére
vBJló törekvés- hathatós ösztöno;ést fog jelenteni..
minden gyógyszertá;r ban dolgozó részére, hogy
jobb, eredményesebb és az egész .tá~sadalom
j•avát minél inkább szol,gáló munkát végezzen
Utoljára •emlitem, - bár jelentőségében:
talán első a.z a tény, - ho,gy a centenáriumi
Kabay János emlékérem és emlékdij a pályán
vagy a pályával kapcsolatosan dolgozók összegségéé tehát azt éppenugy megkaphatják a
a
tudományos
munkát
cegédmunk§.sok.
1 Agz;ő kll)rtársak, mint bármely dolgozó gyógysllerée.z Ez,ekkel a gondolatoloka.l wdom at a
Szaks-en•e;-..E-<-i ·ranács ne:-;iében az els6 öt cen~
tená.r;umí Kabav János en1léké:rmet és emlékc~ijat
F·:chulelc E 1f'J..n1:ér ·egvet·en1i tanár ur.na.k,
Ligeti' Fen~n:.::., Hat:rY:tni Bé1a, Hart11tann '-eiva-·

Az égjlelem rektora kiosztja az aranydiplomákat
r·ector magnifr_·~·•
· Tisz""""th Be'la
D r Nö"=
.
.
c~.
' ·- ' l" K'" ·· , - ' A Pázmány Péter futeL unnep o ozon'Se~. . .. ··mmel tár
__
dományegyetem tanacsa na:gy oro ·
gyalta ~~~;:_,gy ~rö~el l f~Kt"d~~;; ~zK:~ké~BI~ott~~tt, ;~t" i:~:Zer~zek ezentul az
ve ~ ~m vearanydipl~rruit kapjanak. Az 50
~gyv:' meze'o"tt dbktori vizsgát tet:t hallgatóinkev "'- ·
• • b l
nál már r égEfuiben szokásban volt ez -~ en adog vagyok, hogy én vagyaik az elso rektor,

i

résznek,
Boroos
G.usl'lbárv és Reinttz
Gusztávnak,
- 'j
gyül" • ""nkon
nem
a;krlonek a fla Je ent m~
esu
,
tudjuk kiadni az aranydiplomát, nem volt
ugya;nis aJikalmunk ama hogy azokat a kolo:?Jsvári egyetemtől tooz'erezz,ük:... Az aranyd~p
Iomák beszerzésére azonban a lépések m~~
téntek és reméljük, hogy ezek :Ls hairnamsan a wdhatók lesznek
_
!"'"'
E
d "ék meg! hogy az 50 ev;ve1 eze o"'
- ,n~ J ·
ti~ztelt gyógyszerész maknruk
vrzs,gazo
rgen

da r 1 n d:á.1 sm-;_!knak 23 Sény-i J6zsef :segédailkal-

mazo:tnak. És mo•st •81J,g'edjék meg, hogy a
- Sz~lks -e~ v,~zeti Tanács és ISZ egész gyógy5zer(""
szi kar

HATVANI BÉLA
átveszi a Kabay János-dijat..

ez épp•en 1948 ban, a magyar népi élemkO'rácia
fennállásának negyedik es:zlbenéleaéh(en törtié"
nik. Nem tekinthetjük véletlennek azt, hogy
amig a mult rezsim 25 •esztendeje, de az eg1ész
magyar gyó,gyszer:éSzség multja sem tud felmutatni egyetlen olyan dokumentumot sem,
amely alkalmával a ka:r é.s a társaélwlom, a do~
gozók Összesége olyan méitél~ben juttatka volna kifej ezésr•e megbecsülés•ét és tiszt:eJeltét karunk kiválóan dalgozó tagjai irányában, aóír!ig
n magyar népi demokráóa ·és anuak ,s•zeHemóben megujhodott gyógys:z6részi kar az első e!'
kalmat megrwmadta erre
Azt mondottam, hogy a dolgozó nép öszszességének és ezen ~oielül a gyógyszerészi pályának a tiszteletét és megbecsülését dokumentálja a centenáris Kabay János emlékérern €s
emlékdíj is és ezt fo!kozottan hvá·nja kiemelni, az, hogy a Sza'kszervezeti Tanács nevében
" szakmai kitüntert:ésnek a kiosztás•á,t engedélyezték Ez azt jelenti, hogy a mi kivá1ó dolgozöinkat e Kwbal Jáno•s centem),üs emléké!Bm és
dijon keresztul nemcsak a g--yógyszerészi pályán
miiködő kartársaink,
hanem az egész magyar
szervezett mmrkásság üdvözli. Ezzel a ténykedésével i•&mét dokumentálja, hogy mi gyógys-zerészek is beletartozunk abba a 'nagy család·
ba. melyet a Szakszervezeti Tanács képvisel, a
ma;gyar dolgozök nagy családiába
Komoly jelentősége van továbbá a centenáriumi Kabay János emlékéremnek és em-

nevÉbe:l~· e·~s-őn!Bk kö~:vöntsen1 k~tünteteU-,

}einket éa kifei:ezzem köszönertünke'~; a pálya
eri'.skében végzett jó munkájuk6rtDr . Schulek Elemér egyetemi tanár.· Kedles Kartársaim! Egészen váiratlanul igen nagy
kiliinteté.s ért !bennünket Megvallom -őszintén:
ilyen ki.\.üntetésről valami keveset hallottam
harangozni, de nem soloat. Arról, hogy bk a
kitüntetettek, pe.rs·ze fogalmam sem volt. Meg.
hatódva köszönöm meg lki.tüntetett tá!rsaim nevében elsősor ban a magyar gyógyszerésztársa..
dalomnak ezt a magas kitüntert:é&t, de köszönetem nemcsak •a ,gyógyszerésztár,sadalom felé
szól, hanem a Szaksz•.,rvezeti Tanács felé, meiy
e;"t a kitüntetélilt enmedélyezte, És p:edig azért,
mer t a Szakszerrvezeti Tanács áltérezte, IJ~etve
átérzi azt, hogy itt olyan dologról van szó,
amely a multban I!em létezett 1Jtt a munká~
becsülik meg, azt a muulcá,t, amelyet végzün;k
mindannyian. akik a dolgozó társadalomnak
vagyunk tagjai, legyen az egyetemi tanár ;vagy
gyógyszertári alkalmazott, gyó,gys~ertári · SPgédmunkiás v&gy Ibiárki Ez az egyenlőség jól eSÍJk
mindnyájunknak és ezt az egyenlőséget köszönjük a Szaks:?Jervezeti Tanácsnak, de köszönhetjük a gyógyszerésztársadaJomn&k is

Hirdetőink

szives figyelmébe:
Hhdetési dijaink l'.t}48. május 1-{töl a következók1
l/8 oldal ru;egjelenéoo:nkén'd
125:-- Forint
1/4 oldal
200- Forint
l /2 oldal
,.
G60-'- Forint
1/1 oldal
"
700- Forint
Apróhirdetég 3 sorig
50.- Forl:nt
A kötésben lévő hirdEf..ésekt'e a fenti árak nem vo-

natkoznak

OLT ,KAROLY n;Iiniszter

Az egyetem tekiota beszél.

kezetfog egy aranydiplomással

azzail fejezzem be az aranydiplomálk kiadását,
ak' ezeket a gyógys~:rész aranydi.p"\lmákat ki~~tta Meg' va;gyok ro1a gy~~dve, ~ogy az?l<i hogy minden jót kivánok továJbbi életükre, az
a gyó.gyszer1éS>O urak, ~uk ez:el~tt ~O év;vel v~ Isten éJbesse őket és kérem, hogy tartsák meg;
lll!k el az Alma Ma!bertol, ma IS emlekezmek ~e~ az Alma Matert tová):j]jra is ,szeretetükben,
letett fqgadaln:nuk:m, arra,_ hogy megfogaldt<íl<:.
F!tnk József gyógyszerész' M:agnifice Dotisztelettel fognak 'gondolm a:z ·e,g;y-e~re M~ mine Rector dékán u11ailm! M~en,gedte a sors,
vagyok ·r'á.la győződve, hogy ez rgy ;s vo!lt ,es
bizto<Bithatom az ruranydipl:om~ )!Wogy,szeresz hqgy 50 év 'elmultával u,jból meyjelenhet:tünk
wrakwt, hogy az egyetern 1s nundiig s.ze_reteJ~ az egyetem vezetői előtt Ifju fejjel, munka.
gondol régi növ<endékelre, eze~ kooott rr~gt erőnk 'tíe:l.jében tettük le i1nmácr több
nt f~l
gyógyszer és~növendékeir e" KormanyzaJtunik Jel- évszá,za<hli a gyógyszerész-esküt Társa.rnk ~O··
szava: minél több 'boMqgságot, :r;rinél, több ö~~ zül sok a teni<tőben pihen. De nunidannyta~
met a dolgoz&nak Az e,gye~1r t:macs 'bol<J.?gl
lenne, ha ezeknek az ar anydrplo~knaik :o; ki~ eakün!khöz hiven iparkodtunk élni és dolgozn:!
diásával az 50 éiv előtt végz~trt gy;o,gy~~~es~ek a magyar közegészségü,gy érdeké~, ruz e~sz
nek a !Csendes, tiszta örömeihez hozzaJarulhat- magyar nép j avára Mi, az öt évtizedes gyogysrerészmult élő képv~selői lólvánJulk, hogy az
na.
;
Az m anyéli.plomás g-yógyszerB.s$€1k :mevso:ra utánunk következö nemzedékíból núnél többen
a követlli:ezö: 1891-hen tett vizsg~áit Zil~y Ktss érhessék el az aranydiplorruit, núné! többen
Milll:lós,. 1892-ben Ka:r1wiJtz Adolf, , akt he~y_e;tt
fia jelent meg 189,3-ha~ Funk, Jozsef, Ki~ munkálkoélha:ssanak 50 éven áit embertársaill•
.1, Milres Gyula es Wm:-ker Janos.. 1894.oben javára és hasznára Magnifice, Domine ~"?tor,
Bea,
'
s .. T<" l' 1895
Magyary-Kassa Gusztáv és_ z_ego -'-"""z~f - déloán uraim! A :bennünket ert nagy kitunteben Bodná;r Jówef, Boldizsar Imre,
" <;"-' tésért az ős1 Alma :Ma:'-centek köszönetet mcnJenő és Keszler Gyula, 1896"ban Bok;:>r Jen~~ dunk és kiv<ái!1juk, hogy a Pázmány Péter TuGötz Károly, 1898-ban Bamha .Is1Jvan1 Csa __
dorruinyegyetem virágozrek a tudomány terAndor, Draskovich Géza, G~m?o.s Bela,
Kun Aladár, Lászlo Bertailan, ~" jesztésében, előbbrevitel~ben és a magyar kul
lll-8 •~ G,m,lo
,~,
" ch-E " BeJePapp Dezső, Skoumál Jeno, ouucs mo;
tura fellenditésében.
lentem még ezzel ikapcsolaú~an, ,hogy iket, Kolozsvárott ezelőtt 50 évvel Vl~zot:t gyógyl!2iec
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Szaklapunk mul1.k ·
, .
niáí 'hogy
. .
ou szamaban megii tuk
'
az UJ zarórakérd · t
48 · .
n?unl(aidő betartása . ~Ile es a
ora~ o-~~tatlan
tar saink beállilásával
~t munkan.elkuh _karazt is, ho
.
a _ar~"!' ~endezn'l- Megntuk
l\:áVállaló gy ?IInden, valoszinuseg szelÍnt--25 mungyogyszereszt 'tudunk azokra a d'l t'
no k ra beosztani amikor a 48 . -•3
. e u a;!nunkavállaló kar társain" a~~ ~ mu~~ardő után
kát Ez most az 0 . . .
, a agy~a a mun-•
lettel történt megá{l~~~;:. G!~?'s~~resz Egyesü-dott Sona jelentkeznek s er e m_e en me9oldóEgyesületnél azok
· ?gy n~unk, mmt az
· .
.
a gyogyszertarak amel k
ye
•genye1rk ezeket a munkaer őke~ E
lapadásnak a iéirehozásában
. nne. a megalIegnagyobb . .
tagadhatatlanul a
r esze vo 1.t H a 1. a n
. S ,
kat1ársunknak az O G
_g,'
a n d o I
nak.
Ilyenk;r kaphat~ l E t.'lllmszt~ri biztosáho r
•.
•
n' Iszta kepet aitól
· gJ '."eg a tulajdonosi érdekeltségben se 1 ·l t'
ma mar ug d 1
•
·
m ne
ll Szabad siakso go~m, hogy ne ~·egyék teldntetbé
kitűz, 't
zenezetek tiszta es határozolt célesel .
Amikor ezeket a sorokat . . k
hog
1 b
•
IIJU ,
olt tartunk
, . Y ~ er v _evett 2~ munkanélküli helyett 13 kar '
1
,:'~?n
~at mar mrmkába is állit11at juk Ez azt je~
a nó I,
og~ meg~özelitőleg sem jelentkeznek a
. !SY gyszer tartu-laJdonosok: olyan mé t' kb .
h
gyan mi azt eiké
l ..
r e en, a omcrültek fel E pzel tuk. Külön~iiző szempontok
tikájuk dd" .. gyese' azt mondpk, hogv a pa. .. .
e rg '.s tul volt ledwlve és naayon J. ó l
ezaz UJ· zar.Oia···r·endclet
· ·
b
"
.'.Jon · nek1k
•
hoo-,
ezzel krsse lélekzethez J'utottak
JI''
k '
o)
üzen 'ük h
. . ,· .
. l ·.ll eze nek azt
k'b J h' ogy a zaroral az összmunkásság érde
e en osszahbitották meg e
. .
,
_összmunkássá b
.
. gy orava1 es ebbe az
1
!J?l~tartozunkg'E~bőf ~i1á~~~~s~~~:::tiő d;:lgozók is
z_.ar_ ora meghosszabbitás me'g l 't 'l ' ogy ez. a
'~· t, t h
a szo ag sem azer t
'·~.' en: kogy munkáltatóink lélekzetvételét mcr.
!wnnyrtsü .
~

k Meit mirő~ van szó? Mi azért harcoltunk en;: a megoldasnak az dfogadásáért. hogy ezt
~ munkanélküli km 'ár sunkat m •·
k .b a
állithassuk
H
un 1 a
a
l 'T .
•
ogy ezek a mun •anél
'.? Iek vegre, dolgozhassanak Hogy ezzel le~ezei<
su_k a munkanélküliséget és egyelŐre Ic al.
,.csokkentsük a munkanélküli :k .. , . g abb Is
cr
.
~:
,·e · szarnat De nem
UoY· 1wgy •ezek a munkanélküliek megint s k
ne dol_gozzanak, hanem alamizsnát k apJana
.
ke. a •
A Szabad Szakszervezetek erkölcsr' er.·eJ'e't
,
hT
.
.
. pro'~ Ja _krkezdem az a gyógyszertártulajdonos, aki
)nbnv~! k_eres akko!, amikor a segitségünkre kellene sr e tn Ie. A saJa
"t IOSszul értelmezJelt ér deküki?en ezzel olyan ulra lépnek, amely ellentétben
al! annak az összmunkásságnak az e1'dek e.tve
. l
amelyjek ellen mi már· nellll is tiltakozhatt'unk. '
Van azután még egy negyedik csopor t i& Ez
~ csoport azt emlegeti, hogy ők nem hajla~dók
•ezeke.! a munkanélkülieket sem munka nélküJ
megfizetni,
sem pedig· foglalkoziatui
Ell en b en
'1'
.
adtsuk
fel végr e, hozzuk tető alá a zt a 1 egen
,
k 0.. ...
.
1
vete
l
gvógvsze
;
'l·
,
.... ··. ~.Iv~.zsga o szeivef, aJ~1ely nle·gint

k

1

•an~~ '_IIásodik csopo.'t azt mondja: hogyan állitIdegene~' t be,, '!'ondjuk: h_etenként két délutáma

e a gyogyszertararkba; Ezek az idegene!·
azt sem
· 1w gy nuhez.
.
csak
"ct·· fog"'
Ja k t u d nr,
kezdjenek és'
o .on!l:enek azokban a patikákban aho\ a ki
::?~~tek oket. Mi ene ' nem felelh~tünk más;
.'n ogy kezdetben minde1~ munkavállal · .
mr?d~n n1~nkáltató. is idegen ~oh azok~~~~~o~
gyogyszertarakban, ahol ;·Jelenleg ·do·la
k H
egy k 't hét'
. ·
·
.,ozna ,
a
•.. · e
rg var unk és megadjuk ·nekik a 1ehe
~~:;?;t, h~gy bel;kapcsolódjanak a gyógyszerlá;
e e~ a armadrk héten már nem leszn:ck i I
genkek Anól is beszélhetnénk, hogy a mi hiva~~=
s~n ne~etközi jellegénél fogva, még akkor sem
V gyunk Idegenek, ha egy argcuti
.
,
!árba állitanak be bennünket . nar gyogyszer-

"t

~ harmadik csoport azt mondja: ők \''ll l "k
a ráJuk eső részt, 'ők fizetnek rm'11t a re·/ .~ -!a
bel'I k a t on a t'rsztek, csak szabaditsa'
'
"r "k agk
.
''
meg o et a
g on 05!'1?T'· .S zabad!lsák
meg őket attól 110 "
"hornbile
_
mw•ka ne'lk'"!"
, '
~Y
kk
.diCtuH
.
u I gvogyszer
e.:~ el SUJisak közegészségügyi intézményeiket
• I magunk nem is tudjuk, hogy ennek a háron~

'1 1

cs.ak_a~t fogJa Jelenteni, hogy legalább 10 munkanelkuh
kartarsunknak
adhatunk biztos ken•'e
t
F
,
J' l r c .
.:ue a ce~ra, arnint ők nwndják, Nagybudapest
os~ze~ gyogyszerészei, akár· 24 órán belül olyan
mer tékben kezdik el állandó befizetéseiloet ho d ,
Jjj'j
' .
'
O.,J
a l o ~ tn:< Ilyen módon elhelyezett kaltát sunk
kollektiv , szerződés
szerinti fizetése kitel'Jene
,
,
. ~ _nu ~~e~.emenyünk az, hogy ez a csoport :csak
".z er' ekelodott be a többiek mellé vag . k" ·.
k''
''\OZC,
e~a ~zert Jelentett be kiilönvéleményt, hogy ez2 e!
knonJa magát a munkanélkilliek felvétele alól..
Mert ez a két szempont nem hozható egymással
kapcsolatba, le,galább is nem olyan módon, hogy
ne 'Vegyenek reszt az előbbi megoldás keresztülvitelében
·

,

___________________ ....----....
~
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Kádár :János beUigy·minisxter beszédébil

c~oJ?or tnak. a szo~iá~s és antiszociális kiér-tékelé$enel melyrkre nezznnk a legelitélőbben. Meg k ll
mondanuk
e
,
, • , hog>
ed ne k..un·k ez az utolsó csoport
meglia laiszolagos jótékonykodása mellett. is
,
I ege enszenves ebb..
·• a
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Sándor Pál

Előadó bevezetőjében tisztázta a ter vgazdállwdás fogalmát~ Rámutruiott ana, hogy a tőkés
pr ofitgazdálkodás; n1indennernü előzetes tervet

feiborit és igy a tengazdálkodásnak csak akkor
\'Un lehetősége, ha a termelési eszközök jeilenté.,.lwny részének nmgántula j dona megszünik. Igy a.
Sz ov jetunió a tennelési tényezők tulnyomó 'Ié~c
szével renüelkezik, ennélfogva szárnot vethet a
r tndelkezésrc álló terrnelési eszk5}zökkel, nyel 5·~
o.n~:aggal 1 Inunkaeiö,~e:i,: másH' oldahól pedig a.
ft'nnálló sziikségletekkel éS ezeknek az adatoh"::;tal{.
n birtokában múdja '"" kidolgozni perspektivilnts teJ vét..
·
A népi dernoluáciák is ugyanazt az utat vá~·
lasztotlák, de a legtöbb 01 szágban ezek közül 2i
trimrlési eszközöltJtek csak egy része került államositásr a, (igy pl a mezőgazdaság továbbra is
magánkezekben maradt), ugy, hogy egy .vegyes
rendszer alakult ki, egylk oldalon ali a közületi
szel<tor, a másik oldalon pedig a magánsz$tor
filinél Jobban szüldil a magánszektor, és tágul a
közületi szcktor, annál Iiagyóbb Inéttékben jut
ér\ ényr e a tn vsz er ü ség a gaz~álkodásban
A tervgazdáikodú országokban a tetvek ké-·
szitésével egyidejűleg el kell dönteniök, hogy a

p

előadá sa
sürgős sziikségletek Idelégitése céljúból előtérbe
helyezik~ e a közszükségieti cikkek; a ~önnyü ipar,
termelése!, vagy pedig a jövő minél teljes·ebb biztosítására :a termelő eszközök termelését :fmszi~

IOZák Ez ut6bbi érvényesül a szavjeit ötév·es ter.vek közül az .:első kettőben és esak miután il Szav"
jet hatalmas :t.el jesitőképességii nagyipar t lé tesileli, tért át fokozoliabb mér tékben a l<özszükségleÍi
Cikkel{ termelés.ér:e, hogy azután rohamosan ~emel
hesse a lakosság céletszinvonaiáL A 1nagyar hái om
éves terv e tcldntelben középuton jár, n1ig a len~
gye! ten, annál a kö>ühnénynél fogva, hogy a volt
nén1ct területeken hatalmas ipari apparátus bir·
tokába jutott, mindj.árt hozzáfoghaiO'tl a "jól_la"
kollság" hároméHs tervébe~.
Előadó ezután ism-ertette a magyar három'"
éHs terv eddig elért eredményeit és hangsulyozta, hogy a következő láncszem_ a rnezőgazdaságban
meghonosítandó nagyüzemi termelési for.ma szö·~·
vetkezetek szervezéséve], n1ert csak. igy va:lós~tha.
tó meg a e.él, a szacialista tá1 sadalom alapjának

~-~---~------·-

Igy zajlik a szakma élete a :záróra körüL Ilyen

(sz.)

---..

Te r v

le rakása .
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ÜVEG

ertcle~ben beszélnek félre, igy keresik a kibuvóJ

kat Mr azonban mindig pontosan au ól beszé~ unk, amiről szó van. H~ ':alarnit elbntároztunl<
~zt a. Szaks~erve:zet minden ereJév~l ivégre is hajt~
JUk ~s nagyon jól tudjuk, hogy személy és gyógyszer
nk"k
. . .tar szelint kik a zok • "'
I
a· Szakszer vezet szocral.•~, terveit a saját jólfelfogott érdekeik zsák•
utcaJaba akm ják terelni.

a n1ar xizmus-leninizmus és sztálini tanításokhoz
való tör heteilen ragaszkodás mellelt ;az biztositja,
~ogy a pál t ~s a n1unkásosztály1 ~zött sohase~
hlzuló, eltéplietetlen kapcsolat él.
Az MDP ,az egész, dolgozó nép harcát vezeti,
köHtkezésképpen a szakszei vezetek har cá! isJ . A
~zakszervezelek önállóságát azonban ez nem érin~,
ti, te,ékenysCgüket saját benső~ szabályaik szerint
végzik Szakszervezeteink a dolgozók politikai
győzelménel\: J:észesei és a nép uralmának ~ " fontos
tar tó pillér ei. Ez méltán lehet a magyar szakszer ·
yezetek Iegna,gyobb biiszlesége.

Kádái János belügyminisZter elvtárs, -.lz
?.!DP főtitkárhelyettese a Párt Központi Vezető
!'égének üdvözletét toln1ácsolja a kongre'Sszusnak:
A magyar dolgozó nép szabadságát, a munkások és parasztok m szágát a szacialista Sz~vjet~
uniónak,: Sz,tálinnal~ a fasizn1us felett malott történelini 'g~ őzelmének köszönhetjük.
A mi munkánk ,JElző je n1u büszke szó, a szocialista társadalmat építjük Igy h·ttünk mi a lm·
piíalisták rabjaiból a szadalizmus alapjait lerakú első szabad nemzedék.
A ~Iagyar· Dolgozók Pá1 tjának sikeres han~át

Gyógyszeres. vegyszeres, !II'JZIIIefitli 1i és egészségügyi üveg és
porcellánáruk, keniles és krélllléll llyek, demvonok, balloook

FR l E D
Telefon : 226-023.

Budapest, VII.,
Akácfa-utca 32.
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Országos taggyüJésünk
Szász Márlon, a Szakszervezeti Tanács küldötlének beszéde _
.. .. T El!vtáJrsak,
T 1Jaggyü!és! üdvözlöm
Onoket, m~:n~ ~ gyógyszerészeti dD!goz<5k arszár
go-s taggyuleset, a Sza.kszexvezeti Tanács nevében, kü!?nös tekin~ttel arr a, hogy a cerrtenáris
es~tend". ertelmrs,egr, ~egmo;zdulásai, ünn~psé
ger kozott a Gemenaros Gyogyszerész Hét keretében a gyógyszerészek is hitet tesznek a né·

pi dJemokráda melí<>tt H1tet tesznek amellett,
hogy 1848 hagyományainak megfelelően c.s~J.t·
ill-koznak a haJadás kép~se:lőinek táJbo,ráihoz
c.saVllllkoznak a mun:kásoszttíJy, a parasztsá~
nagy munl<ájának végr'ehwjtásához ahol nem
~evesebmől, mint egy új támadaimi rend ki ..
ep;téséről, kialakitásáról, megvalósításáról van
szo. Egy olyan táxsadaJom kia,Jakításáról aholl
~~zűn!k a kízsálkmányoláis, megsZiiinn~k a
kizsakmanyolók és :m!\gszünnek létezni a kizsákmányoQbak Ebben a társadalombM a tár_
sada!cm minden egyes tagja egy-egy részletét
végzr a társadalmi összmunká,nalk és mindenki
a végzett munkája szerint részesi.il' a termelt
javakb&!. Egy mag&s8Jbb kuttura IéiuJejötte a
velejárója :tz uj társadaimé rend kialakitáisán~ , E 111agas~blb_ kult,ur:w megköveteli egész·
segvédelmunk kifeJles2lteset, ame:lyből ki kell
vegye r észtét a gyógyszeréSztársadalom is.. A
d?lgozók níagas11bb életszinvonwla igén(Y'eket
tamaszt az élet mindJen irányiában Megszünlk
az a helyzet, hogy wkár a mi>vészet, >akár az
1mdalom vagy a tudomány áldásait csak egy
k_iválts!i;gO's réteg ~lv~zhesse. A ;népi demokráCia ut]an, a szocrahzmus épiltése felé verető
ut?n leh:tőyé, válik számára, hogy a tudomány
mmden aidásat a leg's;;,élesehb népi rétegek számár a biztositsuk
Ha visszatekintünk a felszabaduláis Óta el-

telt háx o~ és fél esztendő-re, megállapíthatJuk
hogy '; t'Bren nagy lépéseket tettünk elő-re'
1945 ota komaly eredményeket értünk l t .
I Unk
, ,~
"'taJ'b
."
e paes
a an UJJaépítésünk
területén.
azo': a területen, amdyen előfeltételét kell
meg'e;emten;. annak, hogy egészségügyi, kuitu
rahs es szoc1alls szempontból is magasabb életszmv?na ~t ibJztoruthas·sunk a dolgozók rész·ére.
A s;ren- ,es V'asrparoon a ibélre'cermelés eredmé..
ny,eJ_t man_8 tulhaJ.adtuk, az elpusztult állatáll<;;many~ potoltuk s igy az edd:g elmaradt mezogazdasag is eléri a békenivót Ezek az ered"_l'an:yek mil. ~ár köztudatban 'annak HirdetJük IS a _kll;;f~:>:d felé, mint népi demokráciánk
eletlevalosagat es .,gyben a kapitalizmus feletti. ~aga.sa~br;ndii'ség"t i,s ~izcmyi>tjuk ezzel né·
Pl aem(Jkra~Janlmak Ismernünk kehl terméSzet;ser; eme!le·.t a magyar népi ;[emokrácia .,gész.
segvédehm polltJká.Ját, szociá,,politikáját ll.itllelye:n )<e11esztül az intévked!ések sorozatáv~ már
SZlnten
az 1938-as hel"ze·'~•
·
. . ltuthaladtuk
f'
.
J
"''ese
t.eren
'~ a elszabadulás óta komoly mértékben
)av!~~m tudtuk_ a népi demokrácia s.zociálpolitka)a~ kertS;otul a dolgozók egészs~édelmé
lllek h1ztositását

. A gyálgysz?r"-sz-szakosztály taggyülése ter·
meszetesen a JÖVŐ perspektívájával foglalko:~;.
\a, a maga svervezkedési problémá.ival is kell
hogy fogia''kű'Z:zék A S;oakszeivezeti Taná~
X I>II. kon15.resszu-sa mához egy hétre fog meg~:zdo~m .. t:z a .kongresszus az ipar i szerV'ezkeae~ kerd:&é;el fog foglalkozni részleteiiben és
teJJes egeszeben 11s A magántisztviselők szak?z:rvezetié~~ gyógys2lerés"; szakosztálya is
rranyt vet, arra., hogy az. egészségügyi sza.ksze;vezeten belül megfelelő helyet .biztooirtson a
gyogyszer esz-dolgozók részére akik szervezetts~gt& !birtokában a megfelehl szwkmai tovább·
kepzé!'len kereslOtill és eruel1e1Jt érdekvédelmtik
hatványozottrublb mértékben va;ló kifejlesztésév~l a. ~y?g_Ysver"-s~-szakosztály komoly mértéku fe~ lodeset tud~ ak biztosiba.ni ugy a maguk
ei!J'e!ll, mmt a társadaJam egés:lle swmpcmtjábol. A S~»ks~ewezeti Tanács XVII kon,gresZszusa az lpan s;;,ervezkedésre való á,ttéréssel
foglalkozik E·z azonban nem lesz köt,elező ere·
jü valamely szakszervezet tagsága résZlére >V
kongresszus csak mintegy a fejlődéSnek m~gfe
lelő irányát szal:\ja meg, wmerre haladnunk kell
a szakszervezeti mO'zgwlomban és minden szak·
ina oda orientáMdhat, ahol a maga érdekeinek
megfelelően a s2lakmai továöbképzé!.Snek megfeleWen és a társwdaJmi szempontoknak megfelelöen el tud helyezkedni.. Az egészségügyi szak..
szerV'8zeten .belü1 nein keH félniök a kartársaknak attól, hogy el lesznek nyOilllva Az egész.ségügyi szakszerveret élén régi harcos elvrtár..
sak állanak, olyan el'V'Ú!ÍJrsa&, ,akik tisztában
vannak azzal, hogy e szociáJpolitilka keretein

hlllül mllyen jelentőséget kell tu:lajdonitani a
gyógyszerész szak<Ysztályon be:lüm dolgozók fej.
Iődési szemponJtjaihak. Arról szó sem lehet,
hogy egy s:~Jakszerveze1Jben, alrol töbl:J szakmaJ
fog tömörülni !liZ ipari s:llerve:tkedéS vévén, el-.
n:ycomásról bes"éljünk Egy-egy ,szakszervezet,
mely ma csak egy pár száz vagy pár ezer taglétszámot számlál, \ merjük áJli,tani, hogy nem
tud olyan eredményeket elérni, rmint egy olyan
nagy szakszervezet, mely a ,szaikmá~ részl~t
problémáin kereszJtül meg tudja oldani a telJes

egész p:r oblémáj át. Ott áll <'lgY na.gy sZ!akszer ·
vezet mögj)tt az egésZségügyi dolgozók trubora,
amely szaros Ö'ilszefügé$ben áll a magyarms~á
gi doJ,gozóJ>: táborávaL Ewn keres~tül kell biztositanunk azt, hogy a gyógyszerészeti do~;go
z;ók a munkáisos:tbállyal és parasztsággal karölibve az ipari srerveU<:ed!ésen !keresztül k{)[llo]y
mértékben tudjanak hozzájáirulni a népi demo ..
ln ácia kiépiltésréhez, fej!esztéséhez, a szodalizmus me.gvalósitásá!Ioz.

tJdvözlő távirat RAKOSI EL VTARSHOZ
A Rákosi Mátyás elvtárshoz intézett távirat:
"A Szabad Szakszervezetek XVII. Kongresz-ozusa és az 5lJt éves Szakszervezeti Tanács melcg
szeretettel üdvözli Rákosi elvtarsat, a Magyar
Dolgozók Pártjának vezérét, a magyar nép bölcs
vezetőjét és tanitómesterét. A szervezett dolgozók
•ok kemény harcot vivtak az elmult négy évben.
Hogy ezeket a küzdelmeket siker koronázta, azt
lel.sősorban annak a pártnak köszönhetjük, amely
Rákosi elvtárs bölcs irányitása alatt vezeti a dol•
gozókat az országépilés nagy munkájában, al relakció elleni küzdelemben a népi demokrácia utján, a szocializmus felé. Az eddigi\ győzelmek
azonban nem tesznek elbizakodottakká minket,
Láljul< az felöttünk álló nehézségeket és feladato·-·
kat.' Igérjük, hogy további munkánk során még

nagyobb erővel és lelkesedésse~ buzditjuk Pártunk
vezetésével a magyar dolgozókat a több- és jobb
termelésre, a kiméletlen harcra a nemzetközi imperializmus és belső ügynökei, elsősorban a klerikális reakció ,ellen, fokozott proJo•<\r éberségre a:
kül- és belföldi reakció rombo~ szándék.aival
szemben, nem utolsósorban az ideológiai és szakképzettség emelésére. IMásfélmilli:ó' szerveze:tt dolgozó áll hüséges ragaszkodással, teUrekészen a
Magyar Dolgozók Pártja és Rákosi elvtárs mögött
nbban a nagy küzdelemben, amelyet a nagy Szovjetunió vezetésével a békéért, a függetlenségért es
n szocializmusért vivunk
Éljen a Magym Dolgozók Pintja, a munkásosztály élesapatal
Éljen a magyar dolgozók szerelett vezé!'e,
Rákosi Mátyás!"

KhiBibisok a Bolsevik PArt rövid történetének
jubileuma alkalmából
Október l-én volt 10 esztendeje, hogy megjelent Sztálin klasszikus müve: "A Szovjetunió
f{ommunista (bolsevik) Pártjának 'Története. Rövid tanfolyam." A ISzovjetunióban országszerte
lelkesen ünnepelték az évforduló- napjá!.. Mindenült előadások, felolvasások méltatták a könyv
~lméleti és gyakorlati jelentőségét. Lenigrádban
•bből az lalkalomból a Pártmunkások Házában
kiállitást r endeztek, Kievben ugyancsak kiállitás!
nvilották meg az Ukrán Tudományos Akadémia
kÖnvvtárában. Legnagyobb arányu azonban az !l
kiá!Íitás, amelyet a moszkvai Lenin-könyvtárban
rendeztek A kiállitás középpontja az az állvány,
amelyen Sztálin nagy arcképét helyezték el. A
kép Sztálint a nagyjelentőségli mü irá~a közben
ábrázolja. A köny~ je!entőségét eg:y fehr~t do:':'1 a Romrnumsta Part Kozboritja ki, amely 1deZJ
ponti Bizottságának egyik határozatából a követ-

,,TER LA''
Gyógyszerészek

B U D A.

kezö mondatot: "Sztálin lilinyvének megjelenése
•gen nagy esemény volt a bolsevik pár.t történe·
Iében. A párt ezzel uj, hatalmas lideológiai fegyv:eit kapott, ai marxizmus-leninizmus alapv,etö
lanainak enciklopédiáját" A kiállitás szemilélte-,
tően mutatja be a könyv í tO esztendős multjának
történeté!. A Szovjetunió területén eddig 208 ki'
adásban jelent meg, több mint 34 millió példányban Orosz nyelven 27.5 millió példányban
nvomtatták ki. Á többi szovjet nyelven több mint
5:5 millió példányban került kiadásra.. Az egyik
állvánvon Kalinin emlékezetes szavai olvashatók:
~,LenyÜgözve ~olvasta~ a könyvet é.s azt h.iszem,
nemcsak én olvastam rgy, hanem mmden bizonynval az emberek százezrei, És étdekes, hogy val.;hánvszor ujra kezébe veszi az •ember a köny ..
vet, mindig Íalál benne valami ujat, ami első
olvasáskor elkerülte figyelmét."

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel :

VII., KIRÁLY-UTCA. 67. l. EMELET 7.
Telefon : 421 -926

Szivétkezete

P E S T.

Steril kötszer~zem. Cemprimaták. Beteuá•oJásl cikkek.
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Országos taggyülésünk

csatlrukozás gondolatát ébreszti ·a KartáTsak-ban J\!Iegg;vőződésem az, !rogy tags•á,gunk e
Hatvani Béla min. o. tanácsos felszólalása - kérdés rende2lésével jelentős mértékben fogja
előhbre vinni nemcsak a saját ügyét, hanem az
Olt Károly népjóléti miniszter elvtárs ne- -egé'3z m1agya~r szaks,zennezefti mnz.galon1 ügyét
vében üdvözlöm a Gyógyszertári Dolgozók is
S"akosztályának első o.rszágos taggyülé3ét
A népjóléti minisz'térium, rrnely a közös
Tisztelt Taggyülés ! Kedves Krurtár saim!
együti müködés ér d.ekében mindig figyelemmel
A Centenáris Gyógyszerész Hét a mai ma- kisérte a gyó-gyszertá,ri dolgorok szakosztályágyar gyógyszerészet olyan megnyilatkozása"
amely tanrub'izonyságot wsz arról, hogy a nak mt'ködését, pr obiTémáit é--s ibelelátva e pmbgyógyszerésztársadalom szervezEJ'bt tömegei f;-- lémálrba, látva a nehézség;eket és ltzt a megf~
lelősségteljes munlkával és tudományos felke<zitett mlllnkM, amelyet a sz:akosZJiJály vézető
szülteéggel - haladnak e1ŐTe a közegészségügy sége az egység megteremtése, a tagr>ág és a
és a népi demokrácia utján. E centenáris hét demokráci•a érdeké-ben kifejrtetit, - örömmel
sok 'ér-téke•s megnyilatkozás-a közört:\t egyi:k ·legállap1thatj a meg, hogy a .gyógyszer<táli dolgokiemelkedőbb jelentőségü megmozdulás ez a
mai szakszer1vez-eti taggyülés Jeller1tős ez; a zók szervez:ete jól müködött.. A twgsá,g megértaggyülés első sorbaJl a2lért, mert a felszaba- te.!te. ho•gy mit bván tőle a napi demoháda s
dulás után ez ltZ első or;szágos öss2Jejöv-etele a " kezdetben ing-adoz&k megtalálták a. !helyes
gyógyszevtári dolgozóllmak. De jelentős ez a1 utat Megállapithartiuk, !hogy a 'g:j'ógys"enész..
taggyülés 1azért is, mert már itt előzőleg is hallottuk, ho-gy a gyógyszer:tár i dolgozók egysége,? munkavállalók somiban aJ gyógyszertáti dolgo.
csapatát beikapcsolj a egy na!gyobb sz-erveze-tr z,,; szal<'Elll1ber ui tiuusa van kialakulóban . Egy.
egységibe, a•z összes ~gJészségügyi dolgozók s:zer- re töHblen vannak olvan gyóg)"srerész kartárvoezetébe. J\!Ia :m~~ mindenki -előtt világos, hogy sak akik már nem kivánnak gyógysrzertál'tuJaJjn gyógys·zertári dolgoz-ók nem állhah1ai1< külö.n dono·>ok lenni, még akkor sem. Ira: s~ámukra
0lszigetelten az orV'O'>ok és m:áJs egészs·bgügyü eze a törvény lehetövé tesz1, hallJem megértve
rlolgozók mellett . és a gyÓgyiszer<tár i dolgoz6
egészsé)5Ü!Wi felada.tköre természetszer üleg a " kö~össég-i gondolatot. arra ltörekedl1Jek, ho·gy
ldváló dolgozó g)'ÓgystZer,észElk, jó demolcraták
o':s ió _kommunisták legll'enek és nünt ilyenek.
munkásságukat az üzleti érdék mel~őzésével a
köziileti gyógyszertárakon J\oeres?Jtül a közösség
smlgálatába á!liJbsák

~-------------------

Primoverol
Biztos hatásu Expectorans !

A Magyar Senego !

y
Készíti:

Sze nt Péter
gyógyszervegyészeti laboratórium

Budapest, Y., Pozsonyi-ut l.

'!'udom jól, hogy sok karltárs még lbioonyt"l•omágban van, u:gy látja, hogy két ut: áll
előitte a kapitalisrta ut: az, hogy gyógysr?Jel'tártulaidono•s•>á válion és ~ szoci.3Jl"zmus felé veze-tő ut Nem tudja, melyik uton induHon ell . liiikor a népjóléti minisztérium •az uj törvény;t
előter jesztett€, nem kivánt tpreilsztót gyalkoroln' " munkavállaló gyógyszer'Ószekre, nem rakarta őket akaraJtuk eUen!ére betereini a közületi
~yógyszeJtárakba
hanem lehetőrséget adOitt
lU' r a, hogy S'Z8Jbadon
vál•aszthassanak EJz a
szabad választás a kartársak feladata . Ki kell
ie1 e:ntenem nem itélünk el senkit aki jogosirtvánvra pályázott, de· örömmel fogadjuk azokat, akik öntudatos dolgozóhoz méltóan a szocialísta utat választják
.
Annak a reményében, hogy a szrukosztály
országos taggyülése •a reá váró felladata.<at:
meg akarja és meg fogja oldani, és 'előbbire fogja vinni a magyar sz'l!kszervezeti mozgalom
ügyét, kivánok Olt miniszter elvtárs és a magam nevében is a ·s"akos:lltálynak i ó munkát.
sok sEkert és eredményt
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ll szlovák gyógyszerész-küldiittség véleménye
a Centenáris Gyógyszerész Hétről
Amint tudjuk, a Centená~i,s Gyó~yszer~sz Hé~
nek nem voltak olvan mértel;bRn kulfold,r vendegei, ahogyan azt illi a szel vezési nun!'ka..·~~zd~té
nél r em éltük. Rengeteg külső és 'belso k01 ulmeny
akadályozott meg bennünket abban, ihogy m.eghivjuk és vendégiil lássuk . e~sősorban ~ ~zovJe!
unió, de általában a nepr demokraciak kic
küldötteit Annál jobban kellett örvendenünk annak a népes kiildöttségnek, me!y Cs_ehsz~ov~kh>
MI elJött Budapestre és szinte egyedul !kepviseEte
a népi d,emokráciák gyógysze1 észeit .
Ez az érdekes és lelkes küldö!tség oU 'olt
mindenüft a Ce:ntenádunlii Gyógyszeiész Hét ll!egnvitásától kezdve. a Gy~gyszerész Ott?.o~ ~s a
Gyógyszerészi l\fuzeum fclavatásán; ia kiai~Ilta:o:n
és végighallgattalt~ mind~n .tudomm~y?s eloada~t
Ezeket a tudományos eloadasokat veg-•ghall~a.ttak
még azok is, akik csak er?sen törve beszeh~ a
magyar nyelvet. Lászott I aj tul\, nemcs~k az e~
deklödésiikHn, hanein nz egész magatar~asukon. IS,
hogy azért jöttek el hozzánk, hogy ~Iszta s~an
rlékkal belenézzenek a magyar gyogyszereszet
életébe.
Mi magunk ke1 estlik az alkalmat, hogy l>e.szélgessünk velük. B~.s~élg;-s.sünk n:mcs~k a 8~~o
vák e·dészségügvi nuniszteriurnnak: gyogyszc1 esz
vezető]évcl. . _ h~nen1 tnindazokkal, akik ebben a
!<iildöttségben résztvet!iek. Megtndtuk, ho~y az.'~
gyógyszerészi tön ény, 'amely IllOSil van nal uk k!nlakt;lóban. a gyógyszei ek tenneléséről és. elosz:asáról is intézkedik. A tön énynek 'ez la r esze biztosítja a gyógyszer észeknek. helyes~b?en az o~a
beosztott ~yógyszer észeknek a ?eleszolast abb~ IS.
hogy mit és hogyan teunel.Jenek. ;udom~s~l
vettiik a gyógyáru nagykr1 esked~l~t~. allan10Sitasát is, amelynek keretében most alh!Jak b.e folyamatosan a meglelelő szakembereket Az o elgon~
dolásuk sze1 int ebben a vonatkozásban a szak~a~
'J-ész hántina a ~yóg:v-szrrbzekre, de .a ga~~asa~~
szempontok · az ipari és kueske'delmi mimszte-1
rium érdekkörébe tartoznak
A mi számunkra a legérdekesebb az kö~lés,
amelyet A r n o l d J_ é z s ~ '· gyogyszeJ es~
őrnagvtól, a szlo, ák gyoKvszereszi ka!l1~r.a .elno-.
kétől ·kaptunk. De mielött ezt a rendkrvuh ,lelen-tőségii közlésünket elkezd,iiik, hadd mond,1uk _e~
azt az általános v.éleményt, ame;lyet a szlovak
küldi:ittség kihangsulyozo!t
Ennek lényege az ,olt, hogy azt, amit itt lát-

tak és tapasztaltak, a magyar gyógyszerészetnek
ezt a különlegesen magas szinvonalát, csak a
"'á jei gyógyszerészet . szinv<malával tudják ösz.
szehasonlí~anL De ebben az .összehasonlításban
nem marad le a magyar gyógyszerészet
Most pedig beszéijünk arról és mondjuk el,
hogv mit mond a Szlovák Kamara elnöke a
gyógyszerészet ottani •helyzet~rol Mi az, amibe'!
ök még nem tudtak megleleloen megszervezkedm
és milyen intézkedések történtek ott má~ eddig,
amiből nekünk itt okulnunk Jeihet és kell lis. Nem
is tagadják, hogy maga a szakszervezeti léle!, m~
r:ra a szakszervezeti mozgalom csak most van ki ...
~lakulóban. Nyilván ennek tulajdonitható, hogy
a gyógyszertá~ak két órás megsza~itássa~ teljesitik napi 8 órás üzemide_jüket. A nem ugyele~s
'gvógyszer tár ak azonban szombaton délután igy is
zán~~ vannak és az inspekciós gyógyszerész csak
40 órát dolgozik hetenkint es dgy .teljes szabadnapja van.
·Csehszlovákiában ugyanugy, mint nálunk,
vannak magángyógyszer-tárak lés vannak hatósági
kezelésben levő gyógyszertárak. Most, október t-től
kezdve ' állami tula,jdonba kerülnek elsősorban ezek a jelenleg hatósági kezelésben levő
i:(yógyszei tárak Ez azt _jelenti, hogy Cseh~li~~ág
han 1100 gyógyszer-tár közül 6f!O-a1, Szlov~kiaban
pedig 320 közül 120-at államosilanakl. De allamo·sitják ezenkivül a reáljogu gyógyszert~rakat. ?Z
özw':gyi és gye1n1eki 'jogon vezetett gyogyszertaIakat is..
_
Itt önk1ént felmeriil az a kérdés, hogy ezeket
az álla;;10sitott gyógyszertárakat, az, özvegy~~et
és a uyermekeket · milyen módon kartalam!Jak.
Ene ~d feleletet a Nemzeti Biztosilás hatalmas és
most kialakult szervczete. Október 1.-!ól kezdve
ebhől a Nemze-ti Biztositási /Alapból nyugdíjat
kapnak a 65 évnél idősebb gyógyszerészek, a 45
évnél idősebb gyógyszerész feleségek, vagy a bár-_
mihen koru irrÍ;.nkak'éptelenek Ter>mészetesen ezt
nen~ lehetne csak ugy, minden z~kkenö nél,kiil
, égr ehajtani. éppen azért egy tartalekalapot lete'sitettek azok számára, akik! kiilönben még nem
kaphatnának megfelelő nyugdijat.. Ez a Nemzeti
Biztosilás azonban természetesen nemcsak a
gyógyszerész szakmára \.terjed !-?-: ~~ne,;m kivétel
nélkül minden szakma dolgozoJal ermh.
A munlmvállaló gyógyszerészek és a tulajdo
nosok közölti viszonyban az a helyzet, ~og:~; "z~-
kat az illetékeket, amelyeket a Nemzeli B1zlosJ-

l
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!ásta le kell róni, fokozottan a tulajdonosokra
háiÍt ják át.
Az már nyilvánvalóan a magyar gyógyszerészeti törvény hatására emlékeztet, amikor ott ;.
kimondják, hogy nem rentabilis lielyeken is fel
fognak >állilani· állami gyógyszertárakat és ezekn<>k életképességél a nagy patikák jövedelméb&~
teszik lehetövé;.l
A jelenlegi hatósági kezelésben [evő' patikákban, amelyek végsőfokon már most államisitoU
gyógys>;erláraknak tekinthetők, már most beve·
zették a gyógyszertárak minden )dolgozója szám:i ..
ra az üzemi jutalékot, amelyet fokozódó knlcs
szerint valósítanak meg.
Talán nem érdektelen, ha megemlítjük, hogy
Szlovákiában és általában Csehszlovákiában ke-·
vés a munkávállaló •gyógyszerész és ez a helyzet
különböző visszásságokra ad alkalmat Igy első·
6orban ana, hogy azokal a fizetéseket~ amelyekel
nem a kollehtiv szerzódés, hanem 1\z Egészségügyi
Miniszlérium rendelkezése állapit meg, azokat a
legkisebb és legnagyobb fizetésekel. a magángyógyszertárak általánosságban túlfizetik Ezzel a
.iÓl ismert kapitalista eljárá~sal _Próbálják elv.onni az állami kezelésben levo gyogyszertárakbol a
jobb munkaerőket. A szakszervezeti ~agság azonJ~ ·
ban már ott is látja, hogy a fejlődés, a népi de ..
mokr áciáknak a szocializmus felé menetelő \ulj a
nem a magángyógyszertár al~\ felé mulat, hanem
egyre inkább a fokozalosan . államositott gyógy-·
szedárakban keresnek el!Yelyezkedés~-· Mai(Uk a gyógyszer é•zek. illetve a _gyógrszerlári dolgozók, akik közott ugyanugy. _rmnt nal';ink,
megtaláljuk a laboránsokat. techn!~~kat, la J?eml-·
lárosnöket, a takarilónöket, a szoc1álts munkasokkal együtt, egy nagy egészségügyi szakszervezetbe
t.ömörültek. Ebben a szakszervezetben benn .'vannak az orvosok és ápolók, az állatorvosok, általiiban a közegészségügy dolgozói. A nagy központi
szervezetnek meg vannak a maga helyr s";ervezelei is . Ujításkénl hal, hogy nagy vár osokban, ott
ahol löhb gyógyszerhír van; junius 1.-tö!-szeplember 30. ·-Í g f.elváltva, minden egyes gyogyszertár három hétig bezár. Ez azt jelenti, hogy három
hétig a gyógyszertár teljes személyzele szabad~
ságra megy és ez idő alatt a felszaporodott munkát a többi gyógysz'mlárak látják 'eL
.
A r n o I d J ó z s e f őrnagy kartárs beszélt a szlovák p:vógyszer észi karnárának a miikö,déséről és állalában a csehszlovákiai gyógyszer észi kamarák müködéséröl is. Itt eleinte az volt a:
helyzet, ami különben most is J?egvan m~~' ho~
ezekben a gyógyszerészi kamarakb~? eg~rutt .mu'ködik a munkavállalókkal a munkal~alok . er dekeltsége is. iA vezetáségbe azonban elemle ahg k~-.
rült be valaki a mtmkavállaló gyógyszerésmk k~-'
ziil, ellenben majdnem teljes mértékbe!' a 'tnlaJ·
donosok ir ámHották De ahogyan nalunk meg
volt a fordulat éve, amely hatalmas változást
zol! az ország életéb'en, ugy a Gottwald-·korman_y
óta ott is teljesen megváltozott a helyzet Mos~ IS
fennállanak ugyan a gyógys2lerészi ~a~arák, ' de
azok irányitásában már alig van reszuk a mu~
káltalókmik és a vezetőség tagjai majdnem teljes

?o-

egészében a munkavállalók sorából kerültek ki.
Lényegében ezek azok a szemponlok, amelyekre a szlovák gyógyszerész küldö:ttség tagjai rávi-,
lágitottak, akik, ujra mondjuk meg, ugy távoztak
el tőlünk, olyan élményekkel :és tapasztalatokkal.
hogy rendkivül sokat okultak a <Centenáriumi
Gyógyszerész Hét változatos anyagából. Mi azon-'
han bevallhaljuk, hogy kölcsönösen tanultunk
egymástóL ők abból, amit, itt láttak és mi abból,
amit tőlük hallattunk
(-ő)

~ktw.saddf

Munkabér·problémák
,Az !94 7 október l -én

megköltött kollekti.v
szerzödésben a gyógysze.nészi dolgozók .lfü:2letésil
;,loálájuk pontokra ta;~ozódik, ,aJ!Ilelyn"k ihartodiibj
pmilja .a husz éven felüLi gy:aikorlat 1.150. - Fr!.,
ezzel szemben a labor:án-s1i bér:skáJlla csak 5.. pon~ig
!erj,ed A h'lllsz éven. dieliili skiila elmaradt,. s az
öre6 Jahmánsok legma::Jasabb mm>kaherliket
5211~- Fr~l. -ban kapják A béremelffi az ~előző hér
6 és egy~ruegyed százaléka, vagyis 16 fillér ónabér,
á:tszámitva a 30 forintos javiLást 24 muiJJkanapra,
Ezt én séi,elmE:SnJek úalálomi, lrner t !enn ek a 6.
pontnak a n1eghagy1ás1a; nem.zle!tjg.aJzd~ságli lS'rem..;
pontból sem jöhet számlbás'ba, mert rr~yen !!rosszu
pályái! betöltött labmáns talán w_s~ s~nes
0~
szá,gban iD.e VÜ>szont azt a rrell~gel emnh, ak1k mar
családos emberek és JI<ázta,'tásuk van. , N<em tudom az okot, 'hogy miiéct teltek küllönbség,eit• a beosztás nál gyógyszerész és labo~áns. köz61fti ..r~or,,
amikor a beosztást késJJi~et~ek
Nem hmnlem,
h'O"Y a Szaktanács e1utas:itotta vo!nr;, ha ~ezt a
~zle~:2Jődé~t folvan ember késziti, al~i ebben ·~ény
l·eges·en érdekelve van Ezzel .!oapc~olatban m"g
kell méa emllitene.In, hogv a ha;rom1eves 11erv meg.'rr1diliása'" .előtt >az ·e"yenlő · ko![ektJiv ber nem ·ösztöo
' '!,, h o~y
nözte az üzemi liilnnkásság
rtulnyom6 1r~esz~
sz or galma, képessége, és wdása . ll"'<gJavat adJ"'· .
lgy nem si~erülfi lvolrua a lhámmév:es. terv, Ezert
vol'! szükséges a teljesitmé!ny _bé_r ·létre~oz~sa,
arnelv által óriási ~e.redménye'ket leJillünk 'el a1liam~aZid~ság szempontj.ából, 'tehát a kormányzat .·el~ondolása 'h:el\"es volt. Mert ezzel >a ~endszerrel a
~nunkás is jó'! i"r1~. mivel a produktiv ~unkát
végző ddlgozók m:irr elérték a 38-l<tS é~~bszmvona
lail sót itt-ott ezt tul is 'léptek 11ehál, 1amint 1~~
juk, ez a leg~gés~ségesebb termelé~i mód. !'f':~~
denki képesSewe· es :slJorgalma lszeliint Ez 1.?~1co
rendben 1is van. De mi, •al<iilmek a mun:kll.~o~
olvan, amil nem lebJet .,produkt'llmmal .merm, r·gy
bi:~ony lemaradnilik a !kollektiv bér~nkk·el Pla!'e,
ha az mélg hiányos is Ha fi:atal volnéM, 'semnube
F:.e venném ·eZit .a 11emaradást" mert tisztábarn vagyok azzal, hogy <rzt, amit a háboru Teánk ha;gyotl
~s ami azóta tö~fiént, 4iszbeletreméltó eredmeny s
ebből követkieztewe, biztos vagyok benne , hogy
nekünk 'is jobb lesz Osak bánil egy kicsit, hog~
nekünk! nincs módunkban rn(\,"'llutatno, !hogy llll
is szivünkön viseljük az or~zág felen1~lkedését és
~azdasági :talpmállitásiit Mert ez rrnár a mi <>r·
szágunk, a .do~gozóké. a szociallizmus ors.zJá:ga I~t..
Pércsy Lajos István-

:az

:

Be~tú ~ ~.s~t
Elment a nap,
táskájába tevén
ügyeit, gondjait.
Csend lesz talán.
Kellen vagyunk most:
Lenin meg én .
Lenin, mint fénykép
szobám falán.
Száját harsány szö
feszíti szét,
bajusza mereven
fölfelé néz,
homloka ráncában
az emberiség,
hatalmas homlok,
hatalmas ész.
Alatta sokezer
ember vonul,
lobogók erdeje, karok füszálai.
F elállok, arcomon
az Öröm kigyúl,
jelentéssei kell most
elébe állani:
Lenin elvtárs, hadd szólok
pár kurla szót,
nem szolgálatilag.
szivböl csupán..
Lenin elvtárs tudja,
pokoli mód nehéz,
amit most végzüuk
egymásután.
Adunk már mhát
a mezítelennek,
.több már a szén s az ér c~ -·
ez ugye szép?
De per sze emellett,
·- hadd mondjom el önnek,
sok még a szenny
és a buta beszéd.
Míg átrágjuk magunk raJta,
kimerülünk,

--------·--·

ön nélkül
sokan eltévedtek már,
ezen a mi földünkön,
itt körülünk
s köröskörül
·igen sok gazember jár.
Nincs rá .elég szám,
s nincs nevezet,
hogy hányan vannak
e ·csirkefogók:
kulákok,
szeklánsok
'észegesek,
talpnyalók
és munkahalogalók.
Itt jámak és gőgtől
dagad a keblük,
töltötoll s jelvény
pompázik a mellen.
PeiSze, hogy
megbirkózunk velük,
de témes nehéz
a har c ezek ellen .
Lenin elvtárs,
füstös üzemeinkben
s a havas tarlókan
ön itt van vélünk.
Az Ön nevével,
a szívével
szívünkben
eszmélünk,
lélekszünk,
verekszünk,
élün!..
Elment a nap,
táskájába tevén
ügyeit, gondjait.
Csend lesz talán .
Ketten vagyunk mosl:
Lenin meg én.
Lenin, mint fénykép
szobárn falán.

.____ j
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Országos taggyülésünk

GYÓÖYSZEMSZ

Amikor mindez·eket kongresszu:suk tndo111ásám howm, az égészségügyi alikalmaz;ottak
-szervezete nevében kiv>áí!lom, hogy tanácsko~k eredményesek .legyenek Hassa át azo.
kat a marxi-Ienini \Szellem, mely vezetőnk har-

- Herczeg Judit, az Egészségügyi lilkalmazuttak
Szabad SzakSzarvezete fölliKara lels.olalasa T. TagogYü;lés, rkedvoo etvtáraak! A munkásmozgalomnak meg vamiaik a maga sa:játos
ünruepn!lpjai: a kongresszusok, meJ•yeken a mozgalom vezetői beazámolnak a végzé~ munkárol, közösen megvitatják az e1ért eredményeket, rámuta,tnak: a hiányosságokra és meghatározzák az;t az utat, melyen a további fejlődés
érdekében haladni kell
' Mostanj naggyüLésünknek e2len tu menően is
van különö·s jelentősége Olyan időpontham m
ö·ssze, &mikor a szakszerV'ere't1ek fejlődési foka uj, nagy fordulatot tesz s0ükségessé, amikor etjmottunk oda, hogy >eddigi szervezé;i
formáink keretei sz,ük"ek bi~onyulnak, azokollJ
az eredményes munka érdekében változtatui
kelL
A demokratikus Ma,gyamrszág 3 és fél év
alatt hatalmas utat tett meg A dicsőségEs VörÖ's HadseJ.>eg felszabaditá,sa megny.'>tot'a népünk számára i>s a szabad fejlődés lehetős·égét,
módot adott arra, hogy csatlako2lhasson a sz,a-badságszerető népele béloefr ontjához
A hatalmas SzciVjetunió támogatása lehetövé tet:e
számunkm, hogy ilyen, ar ánylag rövid ídő
a:latt felépithessük o>rszágnnkat és segitőkezet
J!Iynjt ahhoz, hogy i,parunik, mezőgazdasá;gunk
fejlődése áJland!ó, felfeléívelő vonalon haladjon .
A Má;gyar Kommunista Párt, majd a Ma>gyar Dolgozók Pártj1a bölcs vezetői, élükön
Rákosi •e!li\Ttárssa:l ngy veretük a dolgozák hatalmas táborát, hogy •egyre nagyobb rész jut szá-.
mnnkra a hatalomból egyre tölib felelfuséget
vMla.h21tnak az orsl'lág irányiltásából
Ezek az eredmények, az ujonnan adódó lehetőségek sz·étfeszJtik az eddigi szük kereteket
a s"laksrorV'ezeti mozga1oon területén is, a szakmai szervel'!és már nem nyuj t elég ailkalmat a
további fejoődéshez, nem tesl'li leheJtővé, hogy
az egyes srerveretek, tul az érdekv;édelmi felar
datokon, a tervga,zdálkodás Mtal felállitotlt kÖvetelményeket teljesitsék, a termelést fokozzák,
a minőség.et jav1tsáik.
De ezen tulmenően a szarVIezetek m!l!i széttagoltsága zavarja a szrakszervez,etek e.szmei
egységét is. Ezlt pedig nemcsak megőriznünk,
de minden rend!el>kel'lésne ál1ó er'Ő felhasználásával erősiltenünk is kell.
A gyógysrerész szerveret dolgozói fulismer.tek ezeket a tényeket és a jöv;ő héten öszszeü'ö szakszervezetek kongressl'lusán megtanácskozzák a továJbbi fejlődés álta.l megkö'VIetelt
tennivalókat
Az uj követelményeket felismerve illt öszc
sze néhány héttel erelőtt az egészségügyi al!kalmazottak, majd az orvosok szabad szakszervezete kü'dött közgyülés-e is, hqgy saját területén k'dolgozza a szervezés uj feladatait és
formáit Mindk;ét kongresszus iküldölttei ugy
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találMk, hogy a f•ejlődiés szarosaJbb: együttmliködést, szerves összefogást követel meg az
€igészségügy terén dolgo~IÓ értelmiségi és fizi' ·
kai dolgozák között.. Az együltmiiiködés ezen a
ter ületen nem ujkE!.',etü A fels'Z'aJb&dulást kö;ve.
tő első napciktól kezdive egymás mellett ál!Wc ·
az egészségügyi intézetekben, egymásrt; segitették a két szakszervez;et épitésében.. Ma már eltünt m'ndkét részről na,gyjá:ban az a kezld.eti ·
bi,z>alnrat'ansálg, melyet öröloségüil hagyott a
fasiszta re~1dszer, melyet Horthyék 8;1!andósi- ·
totü~k, mert érdekükben állt, hogy az éttelmL
'ségi és fiz.ilkai dolgozók&t egymáss:;~ .szem~áil'
l'itva egymás ellen uszJ,!tva, elterelJ'ek a mmdkét rétegr e egyformán nehezedő nyomásról a
figyeimet
Ma már felismel'ték az ·EIJS1&szs•égügy dolgo·
z.ói hagy a népi demdkráciában nem a sz;ületési ~lője g, rang, vagyon . S2laJbja meg az ejn'éil
helyét a társadalomban, hanem az, hogy _m;ly':,n
részt vállal a közüsségért folyó munk21bóil: es .
milyen h&rcosa 'a szoóa1izmusért ~alyt&tott ·
küzdelemnek Ma már vioá>gos ,eJőttürrk, hogy
el1edmény cE•ak a dolgozák ik:özös összefogásával érhető el. Tisztán J:á,tjuik, hogy csak egységes, erős szakszervez•eti mozgalom t':d '?"'~fe
Idő gazdasági eredményeket, szakmai kepzest,
ku~turáhs sz.invonalemelést biztosiltani.
E0 a
felismerés halotta át mindkét kongresszus .
résztvevőit, ez jutott kifejeZiésre határozati javaslatában mely a két szak~zel'vezet S:llervezetJ
egybeolvadásának mielilbbi megva1ósiltását célozza.
De felismerték a küldöttek wzlt is, hogy a!!.
együttmüködés az egészségügy egyéb területén
mülcödő dolgozó tá,rsakka:l is :szükséges és_
tározatukb&n hivó szóval fordulunk feleJük.
Ezért tekintenek filgyelő várakozfussal gyó~
szerész kartársaik tanácskoZJása elé is, melytó'!
az egységes egészségügyi szakszervezethez valo
csatlakozást remélik,
,
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cainkban, mely taru&cs&dónk demokráciánk fejll<lsztésében, mely megmuta~j a azt arz; utat,
melyen közösen egyittthaladrva, !Rákosi elvtár.
sunik vezetésével elérjiiik a .s:llol:iwlizmust,

G á s p á r Á r p á d 78 éves rnunka- rneztetés mí'Uden mun.ka.vállaló számára. Fivállaló kartársunk nern tudott megjelenni a gyelmeztetés azok felé, akik még mi'Udig nem
. Centená·ris Gyógyszerész Hét ünnepély•es meg- tudják megéTteni, hogy csak a munkának van
nyitásán, hogy személyesen vegye át az arany- értéke. de lejár t a koruk azokrwlc, akik rendüdiplomát az egyetern rektorától és hogy Olt letlenül ragaszkodnak ahhoz, :hogy a munkások
Károly népjóléti miniszter ezért az 50 esztendő jogfosztása ánín biztosítsák, élvezzék a maguk
ért külön is <rnegszoritsa a kezét. GáspáT Ár- fogtaZam proj#ját.. üzenjük neked öreg karpád kartársunk rosszul müködő szivévez men- tár-sunk, Gáspár Árpád, hogy minden tátszat eltette ki magát, hogy nem jöhetett el erre· a len,ére is, még a hatálod áron is, <te arattál győ
váTva-várt ünnepségr'~&
zelmet. A te aranydiplonuid, a te munkád örök
Most arról értesitenek bennünket, hogy aran!!Jértéke nem >tünhet iel akkor, amikor téged
Gáspár lArpád egí; bírósági tárgyalás után, elengedünk magunk közül.
szi·vtrombó:zisban hirtelen rroeghalt. Beszélnünk
Látod, Gáspár Ár·pád, mi nwst ünnepelünk
kell azonban err ől a bir ósági tár gya!ásról és Muzeu.rn, kiállítás, gyógyszerészott:hon, ~udo
külön Gáspár Árpádról, ki több mi'nt 50 esztenmányos előadások, Kabay János-dijasok, szakdőt töltött '131 munkavállalói sorban
munkás-tanfolyam,
csupa ünnep minden körüMár hetekkel ezel·őtt megjelent nálunk a
löttünk
T'Ud.ja
meg
mindeki, hogy ezt az ün..
megbízottJa és ar-ra kért. adjunk egy irás/J arnepséget
a
maguk
szer-vezettségével
és er e}é ..
ról, mennyi végkielégítés jár Gáspár Árpádnak, ki 18 évig volt az óbudai Szent Endre vel munkavállaló gyógyszerészek és munkások
gyógyszertár felelős vezetője. Adtunk egy irást készitették elő H ogy me,gntutassák minden
arról is, hogy rnennyi jár azérb az egy hónap~ egyes-.szakmának: nemcsak az ország, hanern a
állandó szuperinspekcióért, amit a haszonélvező
nem akart neki megfizetn~, sőt per're vitte az gyógyszertáTi dolgozók is felszabaduUak a hosz.
ügyet és a biróság előtt 't;Lkarl!a bebizonyítani, szu mbszolgaságból.. De a haszonél.vezők rnern
hogy Gáspár Árpád, öreg' munka.vállalo"nak ünnepelrock velünk együtt.. Sem özvegy Killer
nincs tőle semrni követelnivalója
Er-nőné, sem a többiek, akik a ti munkátokból,
78 éves öreg ka.rtársunk nem birta az iz- a ,ti munkátok kiuzso11ázása ár-án rendelkeznek
gahnakat. Nem birta elviselni a nagy öröm közegészségügyi 2ntézrnényeinkkel. Meg kell
után, hogy r·égi, megsárgult diplomája rnelle tudnia azonban ezeknek a Kílleméknek, hogy
most az aramydiplomá7:át is kiállitották számára, -· hogy rrwki most oda kell állnia a biróság az öreg Gáspár Árpád luxlála felettük is kimonelé és hadfJ,koznW. kell és védekeznie kell a ha- dotta a halálos itéletet. [Mert aki ma még egy.
Szonélvező csak_saját hasznát mentő állitásaival
szer megpróbália haszorvélvezői rangsorban,
szemben
hogy halálba ker g essen munka.váll.alói sorbál
De Gáspár' Árpád azért mégis odaállt. Oda· egy amnydiplonuís gyógyszerészt, .annak el kell
ment a Gyógyszertári DOlgozók Szakosztályá. tünnie erről a pályáról. É s v e l e e l k e l l
hivatalos igazolásával, oooment a maga tünnie az 'egész haszonélve.
igazával.. Neki aranydiplonuija volt és .nagy
gyógyszerészi multJa és becsülete, a másik pe- zői intézménynek.
dig olyan ember, akinek semmi készsége, sen'űnnepelünk Gáspár Árpád ka.rtársunk. De
mi köze sincs a gyógyszerészi pályához és még ha valaki ma valóba% ér&rnes az ünneplésre,
kevésbbé a gyógyszerészi hivatáshoz Hadd tud- akkor az te vagy, aki hónod alatt az aranydip·
. ia meg az tutókor azt ·is, hogy ezt a haszonélve- lomával, örökre kisétálDúl .a Centenáris Gyógy·
zöt özvegy Killer Ernőnének szerész Hét rkáprázatos és nagyvonalu ünnepséhivják
gér-őZ.
l!Js rnost itt állunk megatázva és rnegszégyenülten Gáspár ÁTp{ui halálámál. üzenjük ne·
ked, Gáspár ÁTpád ka.rtársunk, kit egy namJal
később az aranydiplornád ntegszerzése után,
ilrökre kétvállra fektetett egy haszonélvező önző magataTtása.: a te hatálod jelkép és figyel-

Eredj, Gáspár Árpád Mi itt maradunk,
továbbharcolunk azok e;llen, akikkel te hiába
hadakoztál, A te szived nem birta, de nekünk
birnunlc kell. Hogy ez az égbekiáltó ~gazságta
lanság még egy Gáspár Árpáddal soha többé
meg ne tört~lvessék
(sz.)

.. A GYóGYSZEMSZ

Üdvözlet a francia dolgozóknak
A Kongresszus távirata a GGT möge felsorakozott francia dolgozókhoz:
"A magyar Szabad! Szakszer vezetek XVII,
Kongresszusa, egymillió hatszázezer szervezett
magyar dolgozó nevében testvéd üdvözletét küldi
a CGT mögé felsorakozott francia dolgozóknak
Helytálláslok az imperialista gyarmatosító törek-·
vésekkel és a fasiszta elnyomás visszaállitásával
ozemben, továbbá a smaitokat megbontani igyek..
vő kisédet ek visszaViCI és e, nemcsak a ft an eia nép
szabadságát és függellenségét védi. Küzdelm<ltek
része annak a nagy harcnak, amelyet a világ do! ..
gozói a Szavjetunió vezetésével vivnak a háborus

uszitók, a népek szabadságára és békéjére törö
imperialisták ellen.. Kemény harcotokban, am 1•.
1yet az angolszász imperialisták és saját elnyomóitok, valamint az őket kiszolgáló, munkásáruló és
munkásgyilkos jobboldali szociáldemokraták ellen vivtok, érezzétek magatok mellett a magyar
dolgozók erőit. és harcos szolidmitását..
·
Éljen a munkásosztály erősödő nemzetközi
szolidaritásal
Éljenek az imperialisták ellen szabadságukér!,
függetlenségükért, jobb életükért wüzdő francia
dolgozók!
A magyar Szabad Szakszervezetek XVII.
Kon gr esszus'a"

Szakszervezeti élet a Szovjetunióban
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Lenin-Sztálin pártja megköveteli a párt, a
gazdaság és a szakszervezet vezető kádeieitől,
hogy nlindig a 1eájuk hámló feladatok magasla ..
tán álljanak és a szovjet nép legjobb tulajdonságainak legyenek hm dozóL A" párt a kád et eket a
marxiZinus-Ieniniz.mus eszm:ei alapján a legtcl,iesebb odaadás és a haza önfeláldozó szolgálata
szellemében neveli, elvhűséget és kitm"fást követel tőlük a szovjet nép nagy céljának eléréséért
folylalott harcban.
· Ezek a követelmények vonatkoznak a szakszervezeti kádeiekie is. "A szakszervezeti káde1
:reknek - amint azt a Szakszervezeti Tanács
'xvn. teljes ülésén lámondotta - szakadatlanuE
a lenin-sztálini fellogást kell munkájukban érvényesíteniök, mindig az elvet kell szem elő1t
larlaniuk, bálran szét kell törniök a régit, az et..
avultat, hogy helyet adjanak az ujnak; a meg~
kezdett ügyet végig kell vezetniök, tanitaniok
kell a tömegeket és tanulniuk tőlük"
Az elvhűség és a kitmtás a munkában olyan
tulajdonság, amelyek nélkül nem lehet igazi
bolsevik vezető,[ és szervezőt elképzelni:.1 A szakszervezet~kben
dolgozó kommunistáknak keU
ebben a vonatkozásban jó példával e!őljámiok.
Elvhünek lenni annyit jelent, mint mindenben az általános párt- és államérdekeket szaigálni és nem tűrni a legkisebb elhajlást sem a boi-.
sevik párt elveitől, .utasitásaitól és a legkisebb
mértékben scm engedni a hatásköri, szükkörü
vagy baráti érdekeknek Lenin és Sztálin minden
kérdésbE'Ib kicsiben és nagyban egyaránt, elvhű/
séget követelnek a káder ektől .
Sztálin abban a beszédében, amelyet Lenin
emlékének szentelt, elmondotta, hogy Lenin még
a legbonyolultabb körülmény;el<' közöli és milyen
,.határozol!an az elv oldalára állt" ..
"Az elvi politika az egyedül helyes p<>litika,
ez az a szabály, amelynek segitségével Lenin brvehetetlennek vélt állásokat is bevett, me1t Q
prolrtáriátus legjobb elemeit megnyerte a forradalmi marxizmus számára".
A mindennapos szakszervezeti tevékenység

során sok nagy és kis ké1dést kell megoldani.
Eközben sajátos próbán megy át a szakszervezeti
munkás . Itt derül ki, mennyir e képes valamilyen
kérdést megoldani nem a szükkörü gyári, vagy
~gyéni, hanem az állami éldekből kiindulva. Az
\f'lvi magatartás megnyilatkozik abban is, hogy
bolsevik kér lelhetetlenséggel for dul szembe minden államellenes jelenséggel s mindazzal, mui a
szavjet törvényt, a párt és kormány utasításait
sérti A szakszervezeti munkás <köteles bátran
feltárni az ilyen eseliket és leleplezni a bűnösö
ket, hogy ilymódon az ügyet jó utra terelje. MaJ
!;ától értetődik, hogy ilyenkor néha egyik vagy
másik szakszervezeti ember ellenálLásba ütközik,
De 'ajjon ez visszariasztbal-e egy szakszervezeti
..
munkást?
A szakszei vezeteknek most a termelési pro,gramm végrehajtásáért, valamint a munkások és
tiszl\iselők életfeltételeinek javításáért folytato!~
harcban olyan hatalmas fegyver áll rendelkezésér e, mint a kollektiv szer ződés.. Ezt a fegyvert
teljes mér tékb,en ki kell használni.
A kollektiv szerződés gazdaságpolitikai okmány, amely m>eghatározza a 1nunkások és tiszt ..
,iselők legfontosabb feladatait s konkrét pro:
grammját adja annak a ha1cnak, mely az állami
l<ötelezeUségek tcljesitéséért, és a közösség j?Iétének emeléséért folyik. A szerződés az allam
szempontjából is fontos Gyakor lati alkalma~ása
egyforma kötelességeket ró mind a munkasr_a,
rnind a termelés vezetőjér{'l A kallektiv szerzodéssel szemben tanusilo ti tnagatar tásban '11 szak•
szel'vezeU vezetőnek nemcsak cselekvőképessége.

hanem politikai tulajdonságai is megnyilvánul•
nak
A szakszervezC'I plsóbbf<>ku munk.ásai közü!
sokan példát mutatnak a kötelezettségekkel szem~
ben tanusitolt elvi magatartásban. Ilyen példák
bőven akadtak azokon a nemrég tartott gyülése-:
ken is, amelyeken az elért eredményeket vitatták
meg. A szakkszervez,eti munkások közül sok:;:n
·-- mint ahogy ez el is várható mind a párt ko•
Iciéliébe 1111 tozó, mind a pártonkivüli bolsevikok-"
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tól - kérfelheteitlenek voltak a kollektiv szerző··
désben vállalt kötelezettségek mindennemü meg<értésével szemben, ami lassítja a széntermelési
lerv •teljesítését, a munka/ teimelékenységénel<
fokozását, a bányászok jólétének emelkedésll!..
Egyes szakszervezeti dolgozóknak a kollektiv
szerzödésekkel szemben tanusitott elvtelen maga,;
tnrtása néha azzal magyar ázhat ó, hogy •elsösor·,
ban "barátságos viszonyt" igyekeznek biztosítani
feljebbvalóikkal, még ha azok nem is teljesitik
kötelességeiket Csak senkit meg nem bántani!
Az ilyen szánalmas vezetőlnői nagyon jól mon. dotta Zsdánov:
"Ezek pgy vélik: inkább a nép érdekei, az
állam ér~kei ellen vétsünk, mintsem megbántsunk valakit Ez tel,iesen helytelen és politikailag hibás magatmtás Ez olyan, mintha egy ;milliós bankjegyet néhány garasra váltanánk be."
.. Sztálin an a tanit bennünket" - mondotta
Zsdánov, - ,.hogyha meg akar juk erősiteni ~
kádereket, ha tanítani és nevelni akár juk öket,
akkor nem szabad visszariadnunk attbl, hogy
t1árkit is megbántsunk, nem szabad visszariad-·
nunk az !elvhű. bátor, őszinte és tárgyilagos kritikátóL"
Minden kérdésben, akár a kollektiv szerződé
.ekről van szó, akár a káderek ~egválasztásáról,
az állami vagy közösségi pénzek felhasználás~
ról a termelésben, vagy a dolgozók kulturális és
egzisztenciális szolgálatában mutatkozó zavatok..t
ról, mindig bátran·és nyiltan fel kell tárni a hibákat, meg kell nevezni a té,nyleges bü~ösöket,
tekintet nélkül arra, hogy a buálat valakmek
bár ki legyen is az - nincs iny ére.
.. A kellemetlen igazságot szelid szavakba hur,
kolni a legkárosabb és legveszedelmesebb dolog
a pr oletádátus, a dolgozó tömegek ügye .sze~
ponljából. Az igazságnak, akármily,en kemeny rs,
bátran szemébe kell nézni.. 'Az a politika, amely
nem felel meg emtek a kövelldniénynek, romlá'it
iiel entő politika" Lenin! ilyen élesen fogalmazta
meg ezt a kérdést Ugyanerre hivja fel a figye~
met Sztálin is. aki nem egyszer hangsulyozta es
hangsulyozza, hogy az önkritika egyike azokhal4
a legfontosabb erőknek, amelyek a fejlődést előre
viszik.

·
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Lehetetlen volna megvédeni az elvi álláspon"
tokat lehe~etlen volna sikerestn megvalósítani a
párt és a kormány utasításait, ha a kádetek nem:
'rendelkeznének egy másik, nem 'l<evésbbé fontos
tulajdonsággal: a kitartással, vagyis, ha nem
volnának képesek a megkezdett dolgot be is fejezniJ

A kollektiv szerződések sok wülönbözö kötelezettséget foglalnak magukban. N em könnyü
minden egye. pont teljesítését ellenőrizni, h~ a
vezetők nem tudnak; szer vezetten és szakszeruen
dolgozni, erőfeszítéseiket a fődologra összpo.nto;
. silva és ugyanakkor nem hanyagolva el a tobbit
sem .
Lenin, arnikor a szoyjet- és pártkádereket
a szervezés művészetélle tanította, azt mondotta:
.,fő az, hogy ne akar junk egyszerre ezer,elé ro-

hauni" és követelte, hogy a vezető munkások kitartóak legyenek a kitüzöl,t cél rnegvalósításában,
"ne felejtsék el, amit .megkezdfuk, ne dobják félI e, hanent fe.fezzék is be"..
Lenin elitéHe azokat a munkásokat, akik
,,lépten-nyomon ékesenszóló tanácsol<at \adnak,
de amikor kiviteli ől van szó, nevetségesen; szégyenteljesen tehetetleneknek mntakoznak, merl
képfelenek ezeket a tanácsokat és utasításokat az
életbe látülte!ni, képtelenek gyaKorlatilag gondoskodni arról, hogy a szóból tett legyen".. Lenin
keményen elitéHe azokat, akik "hajlamosak az
égvilágon
. ..,mindenbe belekapni, de semmit ..sem
veg1gvmm .
A szacialista gazdálkodás nagyszerü s.ikerei
annak a kitmtó küzdelemnek ki:izvetlen eredmé·~,
nyei, amelyet a ·dolgozók milliói folytattak és
folytatnak a párt 'és a kormány vez'etése alatt a
Iwmmunizmus felépHéséért. A gazdasági és kullurális építés hétköznapjai tele vannak a dolgozók önfeláldozásának és kitarlác:'mak péld'áival,
akik ana törekszenek, hogy bármibe kerüljön is,
a megkezdett konkrét feladatot folytassák és he
is fejezzék
A feladat most az, hogy a szakszervezetek
dolgozóiban ápoljuk a kitartás rendkivüli értékes
bolsevik tulajdonságá~. Mindenkinek készen kell
állnia, hogy minden akadályt leküzdve, élő ·való~ággá változtassa a párt, az állam és a szakszervezet által kijelölt feladatokilit Kitartónak •lenni

..

annyit jelent,

mint nen1 Idkerülni a n·ehézsége'-

ket, hanem ellenkezőleg, hatásos iutézkedbeket
tenni azok megelőzésére, vagy (kiküszöbölésére
Minden C!()~~ munkás tekintélye sok tekinletben attól fiigg, hogy mennyire áll elvi alapon
és mennvire kitar!ó ia párt és a kormány határozatain~k k!eresztülvitelében.. "Nagy hiba, ha a
'közösség ernherének "szava" ellentéthen áll cselekedetéveL Ez képmutatáshoz vezet" - mon,
dotta Lenin. A kol!ekti,n szeiZődéssel kapcsolatban a szovjet szakszervezetek előtt álló feladato~
lm t annál 'sikereseblíen lehet ma id megoldani,
minél magasabbra emelik ideológiai szinvonalu-;
kat a· szakszervezet ek vezetői. minéE jobban ki~zelesedik politikai és kulturáli~ látókörük, minél
[jobban megtanul ják azt, amit reájuk biztak
A Szakszelvezeti Tanács XVIIIHk teljes ülésének anyagából és határozataiból a szakszervezeti munkásoknak azt a következtetést kell levonniok, lhogy szükség van polilikai és elméleti
szinvonaluk' rendszeres emelésére., Legyenek a
szakszeryezetek dolgozói a tömegek kommunista
nevelésének tevékeny szervezői . 'De hogy felada~
taik magaslatála · emlkedhessenek, szükséges,
hogy otthonosak legyenek a marxizmus-Ieniniz·
mus elméletében.
A szakszervezeti vezetők nagyszámu serege a
dolgozók érdekeit, a haza érdekeit szolgálja.
Megtanulni a tömegszervezés bolsevik müvészetét, ez mindenekelött azt jelenti, hogy mindenütt
es mindenben ·szigoruan betartjuk az eszmei vo-·
nalat és kita1 tóan har colunk a sikerért a szocialista építés és társadalmi tevékenység terülelén,
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Országos szakosztályi taggyüléslnk
·- Székely

Jenő

elnöki megnyitója -

S z é k e l y J e, n ő : Köszöntöm a Ma- voltunk vágva -- ma ugy látjuk, hogy végr e hagyar Magánalkalmazottak Szabad Szakherverrete :zaéi keztünk liiert a mi mostani bekapcsolódásunk nemcsak bennünl<iet érint, hanem teljesebbé
Gyógyszertáli Dolgozók Szakosztályának első m:szágos taggyülését. Köszöntöm Szász Márton elv- teszi az egészségügyi szakszervezetet, amelyből
társat, a Szakszervezeti Tanács kiküldöttjét, ~rddig hiányoztak a gyógyszertári dolgozók.
öntudatosan hirdetjük, hogy egy konok elköszöntöm Hatvani Béla elvtársat, Herczegh Judit elvtársat, az Egészségügyi Alkalmazoltak Sza- ~entábórr al szemben. lmi kommunisták kiharcolbad Szakszervezetének főtilkárát és köszöntöm a luk, hogy a Magyar Magánallr(llmazottak Szabad
tagsága!, pestieket, vidékieket, az országos szak- Szakszervezetének Gyógyszertári Dolgozók Szakosztályában és annak vezetőségében mi gyógysz<'-c
osztály tagjait.
Kedves Kmtá1saim, Elvtársainx:' ~em nyit- részek. laborámok, technikák, pénztárosnők 'és
hatom meg anélkül szakosztályunk országos tag- takarítónők együtt tárgyaljuk meg minden közös
gyülését, hogy Ineg ne emlékezzem a Centenáris 'problémánkat. Azt a feladatot tehát, amit dr. Ba"
Gyógyszerész Hét országos jelentőségü eseményé- Mcs Tibor 'tisztifőorvos elvtársunk a szellemi éo
fizikai gát lebontásán\1 mondott, mi a magunk
lŐl Mi ezen a héten nem a magyar gyógyszeréteriiietén már régen és végérvényesen elvége2\tük.
~z'Z"l száz esztendejét ünnepeljük, haneni 'a. magyar
De vannak speciális gyógyszerészi problémák
népi demokrácia iinnepli az:. 1848-as szabadság..;
főként ezek miatt örvendünk, hogy egyiitt
is
és
harc halhatatlan vívmányai~. A hangsuly azon
leszünk,
egy házban, 'al ósággal egy közös terellliwn, hogy mi ünnepeljük\ A történelem csod:llatos
hen,
a
magyar
közegészségügy minden dolgozó
találkozása folytán mi bontunk zászlót és h juk
ujra zászlónkra az azóta százszor let)irölt és me>j- rétegéveL
J.önnek a kérdések: Nem féltek-.e; hogy elgyalázott delszavakat Pedig mi csak há10m és fél
éve épitjük ezt az orszigol,. Csak három és fél éve nyoninak bennetek:et? Felszívnaki N em félt<lk"e,
visszük egyre tudatosabban a magyar népi de- hogy ti magatok valósággal el fogtok ,tünni ebli'en
mokr á eia sikján a szadalizmus felé\. A száz é"V- a hatalmas szervczetben? És megint csak felelünk: Nem félünk Ugyanolyan mértékben bele"
ből csak három és fél évünk volt még rá, hogy
dolgozzunk a magyar nép érdekében Eddig 1csak ohadunk mi, ha kell az Egészségügyi Szakszer.három és fél ével mondhatunk magunkénak, hogy vezetbc, ahogyan az orvosok, az ápolók és minden
megköszönjük a felszabadító Vörös Hadseregnek, 'egészségügyi munkás eggyé lesz egy nagy közös
hogy kezünkbe adta \ezt a lelkileg és fizikailag .cél ·érdekében, amely nem lehet más. mint hiven
porig sújtott országot, hogy uj lelket és tartalmat ~zolgálni és teljesiteni a közegészségügy országosöntsünl< belé. Csak hár·om
fél éve halad az ügyét
élen 1és mutatja az utat megalkuvás nélkül, minDe alig feleltünk, ímar ujra elénk al! valaki és
dig előre és mindig a 1nagyar nép érdekéh~en,
azt kéJ dezi: meg fognak-e kérdezni benneteke!,
bölcs vezé1 ünk, Rákosi Mátyás l
•
ha ak:ii az oktatási r.efOim kérdéséról lesz
És most itt állunk mi, !egyetlen szakma a sok akin valami gyógyszertermelésset ' és e!iáibltss!tl
l<özötl, hogy megmutassuk, mivel akar juk eml&- kapcsolatos csúcsszervet akarnak felállitani? Jl:s.
kezetessé tenni ezt a Centenár1is Gyógyszerész He- tni ujnt válaszolunk: a szakszer·vezetet mind.en
let és m·etr e iakar juk vezetni \azokat az embetekel, kérdésben meg fogJák hallgatni és minél hatalaldk hisznek a lllagyar népi den1okrácia tiszta masabb erővel tud !kiállni az a szervezet, annál
utjában. Először történt meg, hogy ez a szakma !kevésbbé törlénhetik meg, hogy nélkülük, az
megkérdezésiik néliqil, bármilyen fontos, az egyes.
~gyül! indult meg, együtt csinált valamit egy,
nagy cél, egy nagy megmozdulás érdekében. Elő-· szakmákat legközvetlenübbül érintő ügyben áf•
ször történt, hogy a munka,állalók és munl<ál!a~ lástfoglaljanak vagy döntsenek Értsük
lók minden tiszta eszköz Felhasználáshal megkm leszünk mi igazán önállóak az E!i:::~~·~~~r~·
próbálták a :minél te~jesebb együilltmüködést. Hogy Szakszervezetben, akkor tehetünk a
ez n1ennyhe siketült~ az csak a Centenáris Hét gyógyszerészi hivatás kiteljesítése érdekrben,
lezajlása után fog eldőlni .
De mi ma itt szak- módunk lesz minden olvan kérdésben, amlik<>r
osztályunk országos taggyülésére gyültünk egybe,
nemcsak r ólnnk, hanem· az egész
Egyre többen fordulnak hozzánk azzal a kér. r ől lesz szó, hogy elmondhassuk
déssel: mene megyünk? !Ifi erre azt feleljük: az És ezt a véleményt lemérik, tekintetbe
venni a végső állásfoglalás kialalil1tásánál.
~gészségügyi szakszervezetbe! Aztán jön a további
De nemcsak olyan kérdésekkel ostrorrtolin!IIG::
r{étdés: szociális, oktatási, szakmai és gazdasácri
0
~enniinket, am•lyek a gyógyszerészi hi•••ot:ás
téren nagyobli lesz- e a fejlődési lehetőségünk?
Nyiltan megmondjuk, hogy éppen azért, meii nél teljesebb megvédésre ösztönöznek, hmneEn
olyanokkal is, amelyek nekünk 'szegezik,
~z er v esen beleépülünk a magyar közegészségügy
országos hálózatába, éppen azért, mert szorosan llliért nem vesszük végre már tudomásul
ténJ t, hogy ez a p:llya, ngy ahogy
együttmüködhetünk azokkal az elvtársakkal,
wn it éh e, Miért harcolunk és miért be:;zéllűlJ]
r,kiktől eddig valósággal és természetellenesen el
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A GYó9_!?ZE_R_::.É:.:S:.:Z-----·--ugv, mintha nem tudnák? Erre a látszólag jóaka·
raiu figyelmeztetési e megint csak fel kelt emelni
- szavunkal és ,el kell mondanunk, hogy az idén
220-an jelentkeztek az egyetemen Ezek közül százan már be is h atkoztak és meg is kezdték egyetemi tanulmányaikat !Ez a 220 jelentkező ponlo:san tudta, hogy a gyógyszertál ak ma már nem
_öröi<ölhetők és hogy az uj gyógyszerészi törvény
magángyógyszertárak mellett közülereknek \és intézményeknek, lényegében tehát az államnak is
juttat közfor galmu gyógyszer tár akat.
Vegyük tudomásul, hogy az ifjuságot n eni lehet féir-eveztnL Az iifjuság pontosan tudja, hogy
a jövő utja menefelé vezet és. egyetlen pillanatra,
sem lehet abban a tévhitben tm tani őket, hogy
egy haláh aitélt p:llyára készítik elő az egyetemen
De megadja ene a választ a magyar közegészség •
ügy legfőbb őre, O l t Károly miniszt;er elvtáis
tegnap esti átütőerejü megnyilatkozásána~( (ez a
mondata: "Fokoznunk kell a gyógyszerészképzés
minóségél, de különösen nagy sulyt i<ell helye><nünk a gyógysze1 észgárda továbbképzésére, tuclá,"'ánal{ felfrissitéséi e".
Mert neni igaz, hogy a gyógyszerész nem állt
és nem áll egyre fokozo.t'tabban hlivatása magasla-'
tán~ De eszméljünk rá végre, hogy a gyógyszerészt az egyetemi kiképzés után bezár ják egy hivatás ketrecébe és nem engedik, hogy kitör jön belőle.-. De a n1agym népi den1ok1 á eia nen1 nézheti
létlenül, hogy l~ulásl, teh<!tséget, a magyar népen
való segiteniakarást örökre elfojtsarrak A magyar
népi de:molu áda napfényi e akar hozni minden
homoly tehetséget, hogy az hasson, használjon,
~~pítsen és utat n1utasson. Kéutezzék meg egyszel
végre a magyar gyógyszeré:szeke~ és ,azokat, akii<
egyre uj nemzedél{et nevelnek a jövő számáiaJ
hogy mir e vagyunk l&p~sek Kezükben van a
kulcs, nyissák ki végr e vele a gyógyszerészek
szükreszabolt ketreceit, börlöneit, hogy kiáradhasson belőle az a hatalmas tudás és erő, mdy
''CI senv1 c kél mindai<>kkal, akik hivő szándél<knl
haszn:Üni almmak a magyar népnek .
Közel kerülünk az orvosokhoz és benne leszünk az. Egészségügyi Szakszerve~etben. Ha nem
is szólunk, akkor is látni fognak bennünket Ha
nem is istnételjük unos-:untalan a pan:aszokat és
mellőzöttséget, akkor is rá fogunk 'döbbenni: minél
t,öbben és minél jobban liszdogunk az országos
közegészségügy ér d ekében, egyre foliozotlabban,
csak a magyar nép ügyét szolgálhatjuk;
E hatalmas terv érdekében minden munkál,
szakosztályunk egész tagságát niozgósitanunk
kell, mcrt üres keret csupán a vezetőség legharco'abb munkája is, ha ti nem jö:ttök segítségünkr e,
nem támogattak, nem dolgoztok velünk együtt.
Csak igv tünhet cl a határvonal tagság >és vezetőség kÖzölt Csak igy ér hetjük el, hogy a gyógy ..
szertári dolgozók szakosztálya, mint ti ól megszervezett aktiva, együtt tervez, dolgozik és épit. Csak
igy végezhetjük el, csak Í!(y vihetjük sikerre azt
a nagy tervünket, mely odairányul, hogy a gyógy,
szerészet nagy kéJdésére csak gyógyszerészek' ad ..
hatnak feleletet. Ezt azonban csak egy öntudatos
tagsággal valósíthatjuk meg, De ehhez meg kell
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ismernünk, mindenkinek meg kell tanulnia azt
az utat, azokat a módszerekel, melyek a szoeializmus felé vezetnek
És amikor határozatilag >Szándékozunk kimon ..
dani, hogy belépünk az egészségügyi szakszervezetbe, számadást is kell csinálnunk magunkkal:
mik vagyunk? Felelünk rá: munkavállaló gyógy ..
szertári dolgozók És kérdezzük: mik akarunU
lenni? És válaszolunk: munkaváll:lló gyógyszertári dolgozók Mondjuk ki vég1e, hogy mi ennek a
szakszervezetnek keretében nem fogunk azon dolgozni, 'nem fogunk azon mesterkedni, hogy minél
több munkavállaló gyógyszerész kerülhessen át a
tu la idonasi érdekeliségek köz&
Har colunk elsősor ban a mun'kabizlonság megsziláiditásáérl. De ezt 11 munkabiztonságot 'akkor
érhetjük el a legkönnyebben, ha egyr•e szapor od-.
nak a közüleli és intézményesitett gyógyszertárak,
Az örökölhetőség megszünt A jövő a mi számunlu a dolgozik. Az uj magyar jövőt pedig a
munkásság ereje és öntudata fogj~ kiépitenil
Alig van ·- ElvtáJ saim -· közöltünk valaki,
aki ne hallgatná vagy ne hallgatta \Olna legalább időnként a rádió folytatólagos játékát, me·,
lyet a tiszahalmi "Arany Angyal" gyógyszertárból közvetitenek.i.' Ennek a tiszahalmi gyógyszer •
tárnak tulajdonosa: Ungváry M~nyhért és leánya
UngváJ y Kati ca, Ungvár y Katica tavaly szerezte
meg a gyógyszerészi oklevelét és apja 1949., ju"
nius 30-ig átirathatná rá az "Arany Angyal"
gJógyszertárt De Ungváry Katica, aki a magyar
nép és a magyar deruokraeia igaz barátja, nem
élt azzal a jogával, amelyet az uj gyógyszerészeti
förvény még egy nemzedékre !kiterjeszt Kijelent elle, hogy ő Iiem akar tulajdonos lenni és ugy
lát ja, hogy egy gyógyszerész jobban élhet hivatásának, ha a közületek és intezmények nyomulnak
előre és ütnek rést a magán-gyógyszertárak so•
raiban Amikor Ungváry Katicárrak ez a nagy.ie"
lent6ségü elhatározása nyilvánosságra került, jöttek a napk~leti bölcsek és azt mo11dták: Ohó!
Könnyü Ungváry Katieánal<, amikor neki csak a
irádióhan van 'patikája, de mulassunl< nekik egyetlen olyan eleven. busból és vér böl való gyógysze ..
~észt, aki lemond egy paUkáról, amikor azt me~
tudná örökölni.
Mi ezt a kihivó fölényi megint csak nem
hagviialjuk szó nélküL üzenjük, hogy Ungváry
Katica nem a rádió szülötte. hanem ennek a kor·"'
nak a teremtménye. Sót ennél is több Ungváry
Katica magatarl,ása - jelkép Jelkép a mi szak"
mánkban, de az egyuttaL. minden szakma felé is
Üzenjük, hogy amit liszahalmi kartársunk kimondott, azzal a jelszóval megyiink át az Egészségiigyi Szakszervezetbe és ezt a jelszó! végiglohogtatjnk az egész országon, hogy zengjen és hir•
desse: munkavállalók ,vagyunk és munkavál!alók
akarun!< maradnil
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Országos taggyülésünh
-ll szakmunkás-tanfolyam lelképes megnyitésa .:..._
,
Fehér László: Karw.rsnők, kartlársak, ked•ves elvtársak! EléTiooztiin!k v~·e odáig, hogy
nekünk is lesznek szakmunkásaink. Ott tartunk, hogy most a Centenáris ,Gyógyszerész
Héten :szalkosztályunk ors7!ágos il:aggyüLésé~
megnyithatjuk ezt a tanolyarnot, amelynek Iéi]esttése érdekében közel két éve harcátunk
V égre kilvivh:attuk, hogy a velünk €\gy munkahelyen dolgozó laboránsok és techntik olyan
kiképzést kapjamak, mely biztosritja elhelyezkedésüloet, kenyerüket, valamint tovtiibbfejil\ld'ésY
lehe1:őségüket.

Töm~k mül'Jdultak ·nreg egyszerre,
l!ftrm()nyök özöne jött vidékről, ,ugy hogy már arl'!l/
lkellett gondolnunk, hogy a 'kiét párhuroimoo
tarrfolyam melleiit egy ha11111a:dikat is be kell állitanunk. Erz; is a:rmak aJizonyitéka, hogy a mun..
kásság mennyire "zornj.ruzík a minél nagyoÍJil:J
tudásra.
E gondolatok Jegyében nyitom meg az első SZ8!ktanfoly&mot és hallgatóinak, nektek
sZJaktásaim - j ó munik4t ki vámok.
Gerpari ts László., T. Elvtánmők és El<vtárSak! Köszöntöm a nagJ>igyülést üdvözlöm a ve
zetőségl8t
Én, Gergoiits László !iaboráns, a
szaksmrveretünk gyógysrertári. dolgwók szakosztályába; tőmörült labom;nSdk és technikák
nevébe11, méghatottan wszem ált a \>zakmunkás

Népi demokráciánl'« !1Il!talma:s fejlődése le
tanfolyamot és adom át szakMorsaimnak, hogy
tette, hogy a munkaerő nem egJ'BSebl azok velem együtt végre megtanulják arz;t, amimeggazdJagodásM szolgálj a, hanem mint sza- I e ·éN'tü,edeken iloeresZltül nem tudtak, Vll!gy nem
bad, öntudatos épitői ruz országnak, dolgozha!- akartaJk bennüniket megtanitani Most ~r 'betunk az összmunkás~ág életniwójának feliendi- vallhatjuk: :f1éltek tőlünk, lbbalmaltlanok voltak
té&én,
·
hozzánk hosszu időn kem87ltü1, ~mcsak Ili tu.
Ked ves kartá.rsaim ! Mi gyógysl'lertád do!-. lajdonosok, hanem még a munkaválilaló ·gyógygoz!ék rukkor, amikor ez;t a pályát v:áJasez;tottuk, swrészeik: is. Nem tudták elképzelnri, hogy mlhivatást vála:sztottunk ms,gunknak Mi nem ruéJ többet tudunk, hogy minél 1Jöbbre m~anf,
üzárkedni akJan:unk a munkánkll<al, mely a dlll- tanak minket, amnál kevésblhé van okuk, ihog)'
gozó társadalom egés>Jségét van hivatva szol- ' féljenek a mi munkásságunktól Mert m> csak
gálni. Mi tud!JJtában vagyunk munkruterületÜ'ntk kiegészitjtik az ő munklájukat, die e1ve!11nri tőlük
fontosságána!k és lelkiismeretesen fejlűdni és nem .tudjuk soha De a magyrur népi &mOikrátanulni aka!rllnlk arz;ért, ihogy dolgomtársaink óában élünk és megyüuk a szocializmus feM.
erejét és egészségét biztositsuk De aki !Jud, arz fJs ha akadnak köztünk olyan technikák, vrugy
tanimon is, El'lért kell nekünk szalli:társainika~ laboránsark, akár osak egy is a sok jcleDJtke?J8
mindarra unegtanLtrununk, amelyneik lb!i>rtokáib:J.n közül, akiről a gyógysZiel'és'"'elóadók azt láilj:á~
hogy ez Wbbre hlivatott, többre érdemes, mintők is jobb minőségi munkát vé~ezhetnek Most,
a Centenáris Gyógyszerész Héten hAtran be· hogy ör'i\kké technika és lalboráns ma~on,, ,
vdhatjuk: ez~el (\gy évszárz;ad hünös muüasztá- azt vigyék továJbb az egyetemre és nevelJenek
sát hozzuk helyre
gyógys:rer észt belőle.. Arm kérem gyógysrz;eréSZ
De tuda'tiában vagyunlk annak ds, hogy It elvtársaimat, hogy ne csak lelketlen ember~
magyar nemzet életének ebben a smkáJban nem anyagot nézzenek bennünk, hanem kere!!Se1tl
elég fogilalkozásuuk il:erületén jó szalkemlbemek meg és vigyék :tovráibb azokat, arldket tehe~
lenni Tisztában kel" lennünk azzal ~s : miért getknek tartana!k. Mert ru cél az, hogy sZaJlanUll··
vége>JZiink jó munkát? Igy tehát ismernünk kások vagyu'llk és szakmunkásdk is alkmunk
kelJ a tá;rsadailnú élet törvényei~ és ennek érdJe.. maradni de a magyar népi demoráciánruk a tá•
.k!ében fui kell vértezni magunkat a marxista- volabbi ~élja nem lehet más, mint:hogy iki'k:aJeninista! ideológiájárraJk fegyvereiveJ is. Nem prurjon, felszilli'e hozzon és ikifejlesszen núnden
szabad megfeledkeznünlk Nagy Lajosné elv- ígazi telretséget
tá.rsnőről és Szily József elvtársunikról,
rukillt
Kösronjük a szalkmunkás ;tanfol~ot
ennek a tanfolyrumnak gondolatát és szel'lVIeZé- mindazoknak, ahlk ezt swcialista akarattal killét utnak inditoták.
•
hairoolták számunkra.
hetőv;é

Országos taggyülésünk
Dr. Végh An1al a Tudományegyetem üdvözletét tolmácsolia
Tisztelt Országos Tag;gyiiJ1és! A Pá=ány
Péter Tudományegyetem, a Gyógysz.erészképzés Karközi Áhlaindó Bizottsága &s a Magyar
Gyógyszméwtudományi Társaság nevében kö·
.S'~C ntöm a Magyar 'Magánalkaimal'Jottak Szra..
bad S'aksz.,rvezete Gyógysze"tári Dolgorz;óinak
Szako>se;tályát és ennek első mszá1gns 'baggyülé-

A GyógysZJertári Doligozók Szakosztálya és
lapj a "A Gyógys7!er ész" ténykedésének kÖ'Ezönhetjük na,gyrészt, hagy a Gyógy.swrésztudomáDJ'i Társ,aság müködése l\ihól megindulihatott
éa a rrársa.ság ",ÉrtesitőJe" illegjelent

.sét

örömmel ragadom meg ezt az a)kalmat,
melynelk ünnepélyessÉig0t a centenáris év légköre még külön is növeli, annak ruz <eHsmerésnek
a kifejezé<ére, ameilyell a magyar gJ>iÓgys~eré
szet tudományos szektora a gyógyszerbá,ri dolgozóknak és rajtuk keresztül a szako:sztályunkll'B!k tartozik A szakszervezeti eszme erede,ti
alakjálban annakidején a munlkaválialók érde·
keinek biz.tositársa von Ez1 azonban a társadalmi átalakulásna;k a sz,ociá;]is irányban való elmélyülésé;vel maholnap már nem szoritkozhat
csak egy szüik szakmai r>éteg érdekvédelmére,
hanem sokkrul ártfogöbb srempontot kel[ ker>esnie. A gyógysZJerészi pwblémák!a;t a közegész.
ségü,gy egés~.~be illesztve kell mérlegelni és eb.
ből az általános szemponrb!Yói!
kiindulva kell
azok megoldására törekednünk A :tleladat má
már tehát nemcsak av egyes tagok munkavédelme, hanem a tagság egészélt kell az előttünk
álló uj szociális társrudaiomban a r·eá válró feladatokra előkésziteni : arrw, hogy a kialakuló uj
magyar közegészségügy kijelölt és kijelö]i,ndő
őrhelyén a ,gyógysl'Jer~ész helyt ibudjon állni .
Ez a kö;,ös munkJaterüLet, rumelyen egymásr a talál, _ sőt az elmult rövid idő alatt
már egymásra ,i,s talált - a szervezett munká'~
gyógyszerész és a gyógySZlerészi tudományok:
müwelőie

A Gyógyszertári Dotlgol'lók Szruko:sztálya
megal8!ku1ása után, a swrvel'lés kel'ldeti kor:szakán átesve, csa;khamar kapcsolatot keresett a;z
egyetemmel Még tudruto1sabb lett ez. a törekvés
"A GyógysZlerész" szruklap meg!in:dulásá,val.
Most 2 éV"e, hogy ennek a kitünően szlelli<esztett
eleven hwrcos lapnak az ei>~Ő száma megjelent
és megT'a'Sadom az alkalmart, hogy erről az évfnrdulóról i'tt megemlékezl'lem Hasábjain hüen
visszatükröMdtk az ,EJ'mult ké:t év minden váltQz,atossága de a gyógyszer és"íet sok belső
visszáEsi.ga is.. Érzékeny szeizmogr áfja volt a
nem egyszm rengésLg fe!kozódó szakmai földlökéseknek A gyógyswrészet aktuális na.pi
kérdésein tul azonban á;llandóa:n bő teret szentelt a gyógysrerészet hivatás jellege tud!JJtositásának és éJen járt a centellJári.s ünnevségek
létrehozásában Sokat tett a helyesen ér<Delme·
~ett gyógyszerészi öntudat felébresz1Jéséér t és
ennek érdekében · állandóau megjelentetett
olyan közleményeket, amelyek viltozatos .tudo"
mányos problémAA:kal foglalkoztak Állandó rovatot tartott a "Gyógyszerész-napok" propagálására és ismertetéllére.

A Szakosztály felé nyujtott baráti jdbibjá,t
arz;onban rremcsaik a GyógvszerAR7.tU<lornányi
Tárrsaság fogadta el, amiko'r a Szakosztály és
a szak~aoitó fuépviselői,t a Társa;ság vezetőtes
tületébe bev1á1l,aszto>tta.. A Gyógyszeréseziképzlés
Karköú ÁU~ndó Bizottságának jav:J;slatára az
Egyetem is lehetőség!et nyujtott arra, hogy a
Szakc:sztály delegáltjai, lllindketten gyakorló
gyógyszerészek, résztv(\gyenek a gyógysZlerész·
ifjuság nevelésében Két olyan fontos tárgy,
mint a "Bevezetés a gyógyozerészi hivatásba",
iilietVle mint a "Gyógyszerészi jogszabályok és
kö1:eless<\gtan" megbizott előadói, vizsgáztatót,
SZ<igod>atoztatói ők Ez utóbbi kollégium táxgy
kör'e uj abban a ·szociológia ismertetésével is
bővüL
Az egyetemi gyógyszerésez;-ifjuság képviselőinek a gyógyszerésZJképzéssel
foglalkozó
Kmközil Bizottság üléseire való bebocsátása és
azon való ,r·észvétele is a harmonikus ,együtto
müködésre való tör'ekvésünknek az uj idők uj
szellemében fogant bizonyitéka
A kialakuló uj, szociálisan igazságos társa.
daluni rendben a gyóg-yszerészekre váró szép,
de suJyos feladatok síkeres megoldá-sának re
mény;ében e közös cél érdekében kifejtendő to
vábbi köz{)s munkánk j~gyében köszöntőm
mind az Ahna Mater, mind a magyar gyógy
szerészet :tudományO'> szeirtora nevében a
Gyógyszertári Dolgozók Sz·akosztályának elso
országo's taggyűlését és kivánok el'edménye>
munkálkodást.
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Gyarmati László az egyetemi ifjuság nevében
beszél -

·- llz eiismerö oklevelek kiosztása Ger ő M iklós .: Kedves kartársai:m, loedives
barátaim! N€ikem jutott GiZ a meg~ tiszteltetés,
hogy benneteket üdvözöijelek, akik .40-50 élv•o
álltok a munkaaszitalnál szwkadat:an munkában, a közegészségügy .szolgáh;táha.n. Ez az ·~dc
vözlés tulajdo.ruilléppen ant jelenti, hogy orszlag·világ •e . őtt ki kell jelelJJtenünk, hagy elmulo~t
fej ür:k f\elett ·a nyár, s vwlamermyien megöregedi ünk..
ÉS még s, van ebben a kiiLűl1t1etésJben egy
felemelő ér>Jés is Ez pedig az, hogy el loe1le"t
jönnie a népi cl!emokrácia orszámá,nak, hagy be
bizonyítsuk, hogy a mu:nJkavál1alók is husból és
vérből való embe'lek és hogy van 1egy sz1erv, a
sz.a.ksznvezet, mely a m1nwaváhlalók érdekeit
képviseli, és hogy a kitüliJtetések ~1ár. lJJerrn a,
kapitaliszák és a ik:iwálas'Zltottak pnv!legr~.
Aze őtt i·s előfo'ldult, hogy •<lgy~egy munkarv~a.l
!alót k;tüntettek 50 éves :szolgálatáér1t, de akkor e kitüntetés cs,ak porh . núés,re szolgált a
dolgozók felé.. kidomborirtva a itélkésos7ilá!y érde~leit
Ma mást jele'll't ·e kitüntetés Népi demo"
kr áClánk megbecs üli és eleősmban becsüli meg
a dolgozót. A riü pályá;lkon, aJhol_ a d?l;g•o:;ökat
n•em is vet.ték emberszamba, meg ku>mro!Sebb
jelentG:,ége ,an e ldtüntetésn<lk, mEir't ebből tudomá,sul veheti mindenki, hogy a szaksrzJervooetünk erős, él1és doLgozik, megvédi és megbecsüH úagjait
A kapitalista tár sadaiO!Ill csak addig törő
dött a dolgozóval, m'g az profitját és ;tőké.íét
gy arapitotta és rideg számitás•sal és hidegvérrel tett•e az u teM a, ha ezt érdekei ugy kivánták. A népi demolkrácia m~·becsüli a dolgozót,
de nemc:sak addi1g, &mig munkalbiró, hanem
azontul is az öregség, a munka1képtele,nség idején és e GentenáJ'is Hetünk egyik kimagasló
ün111epsége !•esz a Kazail-otthón felál[11lása é8
felavatása
,
Midőn tehát szakszerv;ezetünk nevében köSZÖlltel·e!k benneteket, kívánom, h~gy még hosze-

DraJ Lányi
gyógyárunagykereskedő

•
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SÉ'\YI JoZSEF LABORANS

elismet ő oki e\ elet kap
sz u ide g egészségben és j ó er ölben do)g,o=toik
a közegész•ségügy szolgálatáJbl!Jl, "~épi dem~krá.
ciánk építése érd•ek6ben, hogy minél ,gyQTS&bban ér j ünk el a szocia1izmushoz.
Moot pedig kiorsztom ezeket az elill!l1e!rő
okleveleket "'zzal a megjegyzéssel, hogy vanc
nak olyan elvtár s3Jink és kartáirsairlllc, akik n€illl
je!elJJtkez~·ek még a sz.ail<szel'Vezetnél és hogyha
ilyenek vannak, akkor a legközelebbi taggyüJ.é;<en l<!öztük is s7iéjjel fogjulk osztani az okleveleket A kitüntetettek: E81JJSáth Kálrrnán
gyógyszer ész, Hinder Géza, FiJe ~él~, L~szló
Bertalan zsoLnai Ploss81k Béla, Prnter JmlQ!s,
Kisdéghl Ferenc, Götz Károly" ScJ;midt JM:.!"'f
gyógys~erész, Sza<rvas Lajos 1aborans•. Trarvi~ia
Qlga, Sényi József laboráns Kartársann! MrelőU ezt az ·elismerő oklevelet átadnám, meg
kell még jegyez:ru8m, hogy Sén~i József elvtársunk 50 év ó.ta dolgozik, mint la,bm·áJns. Végül
Reismann Dezsőné teclmi!kának adom át az elismerő oklevelet
WITASZE\VSZKI LENGYEL KIKüLDöTT

az egységes lengyel szakszervezetbe töm~rült
a millió szervezett munkás és d<>lgozó neveben
üdvözölte a kongr esszust és, a nmgyar mun...
kasosztályt
.
·- A régi rendszer romjain uj, boldog .
jövőt épitünk, hogy a d<>lgozók élvezzék mun•
kájuk gyümölcsét és a termelés az ő szükségleteiket szolgálja.. Azokban az országokban,
amelyek csatlakoztak a Marshall-tervhez, a
munkásosztály politilmi és ·gazdasági helyzete
napról-napra nehezebbé válik, az osztá~yharc
egyre erősebb és hatáwzottabb les:z;. Nalat<>k,
elvtátsak és nálunk iLengyelOiszágban, l~tl
vagyunk a legnehezebb harcon, a.. ~atalo~ k!vivásának harcán., De a nemzetkozt szohdarit-tás nevében fel kell használnunk győzelmünk
gyümölcsét an a, hogy segítsük és. megl?Yo~
sitsuk a kapitalista ország<>k munkasosztálya• ,
nak győzelmét

A Me:5esze-ben tömörült gyógJ'1szer'és7!ha11gatók har~ üdivö~tét ho;;om a Magra;·
Gyógysz1ertán Dolgazok Orsz:"gos 'Daggyülese:
nek Közölnöm kell a ka:rtarsakkal, hogy UJ
egyetem és uj ifjuság van kialakulóbrun A f~T
0,ulrut éve az eg;yBtemen is döntő fordullatot J":
Jentett Az egyetem és a mi eg;)'etemünk kapm
is megnyiltak és a jövőben széles·ebnre tárulnak a munkásság és a dolgozó szeg'énypamsztság gJ"ennekei clőrtlt. Az egyeterrn, a kultura, 8I
rtrüvelődés közkincwi - mint a Magyar Dolgozók Bártj a pr0Jg1r'81ll111lj a mondja, - roeg,
szünt a vagyonos osztályok kizárólagos monCl'pólíuma lenni.. Az uj gyógyszerész-töwény lehetőséget ad arr a, hogy pályánk a dolgolzó nép
fiaival felfri>Ysüljön.
Az egyetemen döntő sz2;va van a demokratikus ifjuságnak Ez az ifjuság egységes, szoms kapcso•latlban áll a munlcá,s. és paras•ztifju-·
sággal. Ez all ifjuság <szivós és kiméletlen 'O.a:rcot folytat 'az egyetemen inegibuvó reakció el!en Éles elvi halrcot f(Jlytat minden reakciós,
áltudományos -ás destruktiw ideológia· ellen,
mely az. ifj1uság per,sp~ik:ltirv;á,t!anságát prédi·
káJja, mely az ifjuság ;pesszimi2>musára számtt,
me!y el akarja vonni az ifjuságot a termelő
munkába valÓ bekapcsolástól, a. tanuláJstól és
amelynek •érde!rei és oéljai végső f~kon ugy2;n.
azok . amelyek nem ls olyan r<',g1 a.z ifjuságnak
az idegenlégiós távlatokat lllfÍitot'táik :meg, _Ne·
künk ezeket le kell leplezni! Mi azt akarJuk,
hogiY az ifjuság lássa meg, hogy a111 ő jövője
s:zorosan és szervesen összefüg~gl ~a népi demokráciát a szocializmust építő munih1álsos7itállyal .
Ilii az ~gyclemen a magunk vO!nalán részt ves~ünk a termelés folkol'lásán a munkmnerseny81kben: a mi termelésünk a talliUlás! Ellnek célja
minél több és jobban !képzett demokrSJti.klJJs
szakember A mi ]deálunk lJJ8!l1l Mnyvszagu
szakember, hanem olyam szakember, alki sz"'ktudásának b]rtoklásw mcllett tisztában van a
tásadalm&t fomnáló erőkkel, az osztályharc
kérdései vel, és nem szwkJadJ el a tárrsadalomtól,
amelyben él. Tanulóköreink ezt a oélt szol,gál.iálc. Tanulóikör,eink nem az ideg1tlépő magolást
inté:?Jményesitik. és nem is <1g)Y1Szerü evizsgaelő
készítő ki.uzusok Itt egyesitjük az egyéni tanu,
lást a kövösségi munkáJVal. A hallgatóság vitatkozva teszi magáélvá, iwamán lllagiáévá a
szaktudományát. De remcsaJk ·a szükebben ér-·
telmeoott szaiktudományáJt, hanem itt ismeri
meg a társadalom tanvényszerüslégeit is.. •ra··
nulóköreink szar os kapcsolaitot épitenek a
munkásifjusá,ggal
Harcot hirdetünk és viszünk az apolitikus-ság veszélyes frázisa és elméletie el!len. Tuda-

tositjuk, hogy aJz értelmiség nem valami speciális elsZi•getelt •réteg, melyte a táma:dailiomnalc:
külön törvényei volnának ér·vényesek Az értelm'ség csak a dolgozó m;mkásosztállya~
együtt tudja m~gvédeni és fejleszteni a kultura vívmányait Az •apolitikursság csak meg;könynyi.ti azoknak a bünös munl<áját, atldk ujra
hábarukat. halálgyárakat 2;kamak ér,telmi.séggel ter'Veztetni, épittetni és s20ervez;ni. Az apo..
litikusság elvonja a közvélemény áHandió és
éber biráJatáJt a háboru konkrét előkészítésé
rőL a napi politikáról
Kartársa!k, erről az uj egy~bern:r ől még
egyszer Szöllősy-N aszluhácok és .raczkó Ivánok
nem f<>g.nak kikerülni! Nem fognak kikerülni
olyan gvóg1yszerészek, a.kilk ahelyett, ho'gy .a
gvógyitást s~Zolgálnák, a lelkeket mérgezik és
,,zárezrelm81k hoznaJk nvomort, ,bcil:.egség·st, halált. Az uj egvetem ön<öknek olyan kádel'eke!J
fog. adni
aikík vállvetve fognak önökkel dolgo,zni ír~rocJlni, a demokrácia erős'téséért a
szod<alizmus épitéséért. Meg kell jegyeznem:
ez,Eik nem befeie,zetlit tények. K·emény, szivós
munO<:a és harc<>k vannak mé·g hátra. Ha ezt
l<ülön nem hangsulyozmtk, önöket é's ma~nnkat
ámítanánk és elkennénk ennek a haTcnak az
élét.. Éberségünlknek egv pil!anatm sem sza:bad
p:n(lg,szünnie S harcunikhoz kériük az önök segítségét Ennek az uj harCJos ifjU'ságnal< a ne··
vében kivánok önöknek rtováJbi jó munkát.

Crinex sol.
Heparin Vitrum inj .
Jodcholin inj.
Taumasthman

a IY~IYárnn~~J~~r~~l~~~~n~l
beszerezhető.
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- Titkári jelentés HARTMANN TIVADAR: Kartársaim, iE!vtár-·
saki Hogy ()ssze.fogó lH~pet tudjak adni anól u
munkáról, amelyet mi, a Magana~kalmazottak
Szabad Szakszervezetének g~:ógysz.etesz .sza~os7;1,
titivában vécreztünk az elmult barom es f.el e•
alatt, hogy r~ tudjak mutat~i e m~m~ánk .Ienye,
dCS voltára, hogy kOinmuntsta mod]an ra tudt;'ak rriutatni a hibákra, kissé vissza kell menne~n
multba, amely in~okolni fogja é~. me~ fogj:
mutatni ezeknek a hrháknak e!·edendo .nkat. Me"
tud iuk lmutatni, hogy mi is ~~r.e~.eztunk .~ele
. ··1 ·
am•ar népi demokracm legerosebb
epu1n2.mt'l.r"
k'"'
fellegváránal<i a Szakszenezetelmek a mun aJa-

!

Emlékezzenek csak vissza az idősebb kartársak:,
ök ezt még jól tudjáhl
Azért vagyok kénytelen ene rámutani, meit
azok. akik nem a szakma, ker etébő~ ':alók. és "."
T bbak nem emlék!eznek ana a kizsakmanyolo;
~~;italista módszerre, amely kartár.saink élétet
Jehetetlenné tette~, Emlélke~zenek_ "..'ssza, hojlY
ugyanugy, mint a szenencsetlen rpan mu':'kava\· ,n api 11 órá.ig robotoltunk azzal ,a drfferen1al o,
d
· ·vaJ hogy nekünk naponta, vagy maso naponCla,
'Il
1 •j jeli szolgálatot is kellett tart
am.
. y en k''o·

I~l:'nények

közölt nem aka~~aJ< ~~t!ársain~. Ide
nem is vehettek részt a . k~zossegr mu~ka~an.
volt módj'uk semí fizrkallag, sem sze em• eg
nem
.
. k Marx es
· E"nge1s
.
hogv megismerkedJelle
alla,
• . ,
. l
't'
l
l
nlapvetö gondolataival. azz~ ." If~ assa 'd a;:'e ~
megmutatta volna, hogy mrkent e. et !ve le e~h·~
kizsákmányolás ellen Enn<k, egyr~. ege emr u
3
r lt'tele lett volna a szenezkedes. Kerdezem kar:
~ e. t 'l ,. It e valaki ko.·zülük. aki.1 lszCivezeti
tarsmm o • 0 v1 k
életet élt volna? Nagyon kevesen vo tak. o la
1;átm kartársaink, akik 1913-ban egy megmo~
<lulásnak voltak hz elindítói, de meg kell. emhJ
!enem, hogy ez az elindulás és tmegmozdulas nem
valami tudatos megmozdu~ás volt, hanem C!fY
dk ese• edésnek a követk~zmenye, , a~nelynek kö:
\ eikeztében először tud~ak re~'!kal~r . a munka
Időt tíz órára. késöbb kilenc ora~~- es Igy d?lgoznap.Jarg .Most Itt áll.
t un k 'egész a felszabadulás
•
' ' 'val kap .
előttün!{ egy probléma, ep pen a zar ora vrsszaté·
l tban · Erre késöbb még részletesen
· ~eg fog ·~
ba de ha Inédsnn tudtunk ol~m! e;redn1ényes cso
rek,a d~ igérem,
hogy ez.t a \pro bl'ema't IS
'
ö.
•
·
• t 1
sb-r1 szakszelnlunká,t
~végezni, mlnt nlaS ei em1 to •
k' ;l.
juk oldani. Azonban ra kell mulatnunk .eppen •·
\rezetben dolgozók, n ein. tudtu~lk olyan .n~a ~ problémákkal kapcsolatban, hogy mal\antk az.
niunkát végezni, lllint mnllyet vegeztek ~z ~-rt"~l
·egész tkarnak a beállítottsága nem volt o ya~ a
niisé« ft onÍján például az mvosol{, nlerno~ok,
ltban amely hajlamos lett volna a szervez e· .. k. csak vissza 1918.. ra, a prova. Y~ edagÓgusok, ennek egyszetil a nlagyara~a: m.u
desi e. E,• m l'k
e ezzun
tag·E!k az előhh emlílelt szakszerveze~~k t~g]al: letárdiktaturára. !Emlékezzünk: hogy akko~ c~ •
~zek a nmnk\lvállalók osztat!~?."! t~d.Jal< ~am:_ ugynevez~tt fcl~án~olás. volt, ~ettek 'rlta~o:~áu
gatni a szakszel vezeteit Inunh:alahan.. A Ini p
tömÖT iihu a zaszlo ala, azon an a
,é
i ánk - sa.jnos - osztott pálya Ez a~ osztoU- nem voll a kar társakban, legnagyob~ r sj . .
;~g okozta azt a isok kellemetlen féheé~test. ~m~~: otthaayta 'a zászlót. amelyet tovább kel ett vo n:
. . " felrnerül ezzel a szakszervezeti nag)g)U
, •"és csak nagvon kevesen voltunk olyanok •
ma
•
lmem
"ll az ege'sz VInni .
J
•
k' zf" k eze •
l, se!Io kapcsolathan
és ami' fe
akik a munkásmozgalombani rgye e un
,
tovabb·
c:s~tenátls kong•esszussal !kapes.olathar~ll ~z h'~z •nek az eszme'knek tért hóditani és azokat
részt·bsztottság - sajnos - niég ma ts fenna es a a
,• i, Csak kevesen vollak olyanok • ak'k
I
.
k d' ben Maga a mcs.népi demoki:'áeia erejéne}{, anlely ~gaz, hogy \mn
vettek a szakmai szervez e es
. .
.
ult
=~· \ha tárvonallal még mindig el~ álas7;t]a a mu;1:. Iterség a foglallrozás volt olyan, eltekr?tvel .a ~d-j
k.Íllatót a munkavállalótól, de butokahan .a nepi, ~ends;ernek a szakszervezetektől ellanaesc .'i,:.totdemokrácia erős fegyverének~ a szaksze~\·C~ete~
'1"1 ho"'' még az alkalmazottak sem o J
e1 o ,
nJ
k
óg szerész gyer...
nek és a kollektiv szerződésnek, az a :~IZsaki~a-. szer
tak
szervezkedni
Ma!(U, at, a gyk Y 'Itek hogy
.
.
a
multban
volt,
megszunt..
b:lz.
,
• . ugy nev"ltek es azo ugy e
'
.
nvol as ami
l"
k'' .. k
k ek et mar
. .
k . k italisták lehess<"hogv ~tt áll az egvik '"ldalon a terme o esz om t me
t,yógyszer tár ttda]donoso .! ap
birt~káhan, a ter;"_elési felesl~g.gel és haszonn:>d
,
oldalon
pedr" nek. És itt rá kell mutatni egy szomom tenyre.
ren d elk ezo" mtrnkaadó és a . masrk
.
.
a munkavállaló, aki még mmdrg - saJnos --;- s~ hogy tényleg a politikai iskolázatlanság v~lt >U
'átmagát kell mint termelő eszk~zt ?daadp es
•
d en d o". ok·, Akkor , amikor azok a kartarsak.
l "t · cr't bérbeadJ·a, de remelhetoleg ezt a ere
akik az ugynevezett sárga ,szervezetben, a ~ogy.,
. ".. t t . De meny
sa] a ma.a
nagv differenciál is el fo~]a "un _e lll.
b· - szerész · .segédek egyesületéhen dolgoztak,
nyivel nagyobb volt a drfferencra a mu1t an
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vitlék tovább az eszmét, amelyet vinniök kellett
volna, hanem igyekeztek hangosak lenni, de csal<
addig mentek el kéréseikhen, ameddig a tulajdonosi korporációk vezetói megengedték De abban a
pil.Ianatban, amik ol' vezetőik )titkád vagy 'elnöki
tisztségre jutottak, egy-egy patikajog birtokáhan
feladták a harcot És itt meg kell említenem, hogy
akik a leghangosabbak !voltak, akkor, amikor a
~atikajog birtokába jutottak, a kizsákmányolá•
terén ugyanolyan módsz'lc• eket használtak. söl
még túltettek elödeiken.
Ilyen. garnitm ával indultunk el a felsza ba ..
dulás után. Ekkor az emberek nagyrésze, aki ül.
üldözleléseket állott ki, és messzi helyekről,
Auschwitzból és máshonnan jött vissza. ezel,
ahelyett, hogy odaálltak volna a zászlók ah\,
meggyőződéssel, elfeledtel<l miudent, ami történt
velük; eljöttek a szakszervezetbe, niegindítoUak
egy munk3t, s ők, akik tudatában Voltak annak~
hog~· szabadságukat nem saját maguk szereztél~
vis~.za. han('m azt
ugyszólván ingyrn kapt:ik .
nem tudtak ennek a szabadságnak birtokáhan
ügy és annyit harcolni' a ~n agyar népi de1nokrá -_
eia felemeléséé!l, mint ahogy kellett 'olna. Ak-

iJr:un:
kpr ezek a kail:ii sak ntegfeledkeztel{ an ól, hogy
akadlak a mult)>an kiváló elvtársaink - és itt
meg kell emlékeznem Schönhercz elvtársunkról,
- akit éppen hat évvel ezelőtt akasz,tottak fel és
kérem, hogy felállással emlékezzenek meg róla,
(A taggyülés feTállással emlékezik Schönhercz
elvtál sra), aki életét aclta oda a szabadságért,
amelvet ma mi élvezünk. Akkor ennek a SchönherÚ elvtárs életének kellett volna fáklyának
lenni, hogy világítsunk vele. Meg kell tárgyilago··
san világítanunk, hoJ4y mi volt a tossz munka~
a n1i szaksz>ervezetiinkbtn é& nli volt annal{ az
oka. Ennek egyedüli oka az volt, hogy az ugyne ...
vezett p,ártsovinizmus eltérítette az embe1eket a,
napi n1unkától E~1ym:isra acsarkodtak szoci.a}isták és ko()mmunisták, - ez volt az oka, hogy a
mi szakos.zt:ilyunkban a k'eménykötésü komniu;· ~
nisták, akik nem birták ezt az elvi harcot folvt(atni, nem azért, mer t e1 ejük n ern lett volna, de
ugy látták, hogy csak kiválásukkal fogják az
elvtársak figyeimét felhivni, hogy rossz munká~
végeznek'.' Kénytelenek voltak kivonulni, me!l
nem voltak ha ilandók eltürni azt a többiek, a
~zociáldemokraÍák, hog-y együtt dolgozunk az
ipari munk:ísokka!. Büszke örömmel állapitíha-1
tom meg, hogy a magym népi dernokr:ici:ihan
irányt mutató Magyar Kommu~ista Párt, élén
Rákosi Mátyás elvtársunkkal (lelkes taps) a ma ..
gyar népi demokrácia Ilegnagyobb vhmányát é1te
el a két munkáspá1 f egyesülesével. A Magyar
Dolgozók Pár t jának alakulása pillanatától kezdive indult meg a jó munka és itt büszkén hha!kozhatom rá, hogy a mi szakosztályunk volt az

első, mely először müködött együtt az ipari munJ
kásokkal mindkét fél legnagyobb m~gelégedésére,
Meg kell emlékeznem arról, hogy amikor
megindultunk, a szakoszl/ályi munkáÍ>an igen
hathatós támogatást kaptunk a Magyar J\Iagánalkalmazoltak ,Szabad Szakszel veeztének vezető·
ség étől. Botladoztunk, de az első bizonv talan lé·
pé sek után már önállóságr a lettünk s~ert és az
önállóság után megindult szali:3zervezetünkben 'a
munka . Amikor erről a megindult munkáról be•
~zélek, meg kell emlékeznem Jegfelsöbb hatóságunkról, akiről a közegészségügy szolgálatáhan
nem feledkezhetünk meg: O l t Károly népjó·
léti miniszter elvtársunkról, és clőd,iéről, akik
mind a ketten azt a bölcs komn1unista irányi ..
töst adták, melynek er·edménye az a t:ör·véi1y,
melynek előnyeivel fogunk még sokszor talál
1

koznt

Kartársaimi Most f5hh vonalakhan ismerteJtem azt a munkát, amelyet meginditottunk és
végeztünk a felszabadulás Ma. Az első teendő
volt az igazolás munkája őszintén he kell va] ..
Janorn, hogy nem kell szégyenkeznünk az igaza. ..
Jások csődje miatt. mert ugy ahogy a gyógysze·
1 ész
szakosztály szie1vrzetében nem tudtuk a
munkát mar adé~)alanul elvégezni, ugyanugy nem
végezték el a munkát jól egyetlen szakszervezet'•
ben és szakm:iban sem. Ennek ':olt az el'edménye az, hogy nagyon sokan keiültel~ olvan vezető

Uem el$(1.edfr1k m.a9-unkezt etrttá9"i
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pozieiók!Ja, amelyet nem érdemeltek meg és
'igyekezh•k gátolni a népi demoknlda ió munk3~
ját. Azonban most ugyanu~y. 1nint m:ishol. bizn4
nyos adatok bir~tok:iban, i1gvek~zlink ezel{et az
embereket lelfedni és kitisztilani a magyar közéletből.

A szervezés. munkáia nem le:h•etett egészen
tökéletes Nem lehetett ~zért. mert - mint mon"'
t! ottam - a szakma osztoltsága fol~ tán az e!. si!
időben ntegindult onas1 munka csak 1hiánvo~
volt Igvekeztiink kar tár sainkat elo"tani a mun!kahelve'kre és PZek a kartár·saink azokon a helve!<en, ~hová küldtük öket, az uiiáénílés munk:\i:íban óriási tevékenységet fejtettek kiJ Számos 10-·
mos és 'kifosztott patikált kellett u ij:íépíteni és
ebben a munkában azt hiszem, a Inaf.!var kor-·
mán y és a magyar nép elismerésével · Íalálkoz.
lnnk. mert a közösség szolgálatában, mint ahog.~·
azt a népjóléti n1inisztet· képdseletében me~de··
lent elvtársunk is megemlítette. diesér•et< eméltó
munkát vé~eztünk. ]\'!in! n1ár rm:litettem, az elsö
teendő a kollektiv szerződés m~gállapitása 'olt
Nem állíthalom, hogy az első időben a kollektiv
szer ződés lett volna !'ossz, hanem r ossz volt az ~'
bizon~ os infláció, amely akkor meggyötörte a?.
összes dolgozókat;, De éppen a ~Iagyar Kommunista Párt erélyes magatarlásimak volt köszön·
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hetö ennek\ az inflációs időben felmerül! nehéz·
ségeknek ·a leküzdése" az uj pénz bevezetése"
amely müve!et óta életszínvonalunk napról-napIa emelkedik.
A kollektiv <szerződés eredményeképen meg•
szüntették azt a kizsákmányolást, amely a rnult·
ban volt és ma már egyenlő félként áll egyma•
rnellett a lillunkáltató és rnunkavállalói kar azéi!,
hogy a közegészségügy szolgálatában minden te•
kintetben kielégítse azt a közösségi feladatot,
amelyr e pályá~k kötelez bennünket Rá kell mu·
tatnom n1ég valan1ire, ami döntő jelentőségü a
mi gyógysze1észi életünkben: a feudális jellegü
régi magyarOrszági jogosítvány korszerü refonJl.··
jának gondolata a felszabadulás után foglalkoz··
!alta nemcsak az illetékes kormányköröket, ha ..
nem szakszervezetünket isi Enne}{ a törvényneli
me~allw!ásáról már
beszámolt a népjóléli mÍ··
niszter elvtárs és igy isméteften. nem akarok be-szélni r óla. de mindnyá jan !url i uk, hogy ennrit
a korszerü törvénvnek. a tnegalkotása végetvetett
az 1876-os feudális !(yóp;vszerész törvénynek, s
az ui teformoklml lmpcsohrtban már jobb jövó
elé nézhetünk Ez a törvénv megszüntette a kl··
zsá]{mánvoló rendszer mellett azt a bizonyo§
rendszeri is, ho!(Y az apáról fiura való ~rökléssel
minte~v hHbizománnyá lehelett a pahka.. Ma
(>zek a avógyszerHH ak a köze~fszsé~iicy szol~á·.\
Jalába állítva a népe~észségii!(Yet l<ell )\ogy ,szolf(ál ják, kizánán a kapitalista kizsákmányolást
és 'az egyéni vagyongyüjtésre való célzatot..
A szakszervezet azonhan nemcsak politikai
célokat tíízött ki m:1ga rlé.. hnnPm tuilományos
tér en is belel</opcsolódo1! a fejlődésbe, lm;n! aho !(Y
azt V é g h eh tár snnk is rnegemlilelle. JI~ e~;··
indult a s.zakszrrvrzpf lap,ia, .,A C1-vó~szeresz ,
amt>lv most inhil:ll. ![{Pf éves fennáll:lsára vissza~ekinfvr mP~áUnnithfltjuk, hoey f'Z a hmeos lap
a Itartársak ériff'l{éhrn az első nillanailtól kezdye
a Jegkeményebb küzdelmel l~olytat~a, de mrva~
akkOI tudománvos vonatkozashan IS 1 endelkezesére állt az egé~z k~unak Akinhova is ve~se 3)
sors a eyó~vsze1·ész szakoszt~ly ~ozaa}Inát, .~z .. a
lap éppen ugy fog harcolni es lmzdem az onok
et d ekében, mint eddig'
Meaindult a uvógvszerészek i~kolaakcióia is,
anwlvet szaKszervezetünk épplen aklwr IH:zdemé~
hVf'Zl'ft a maeyar néni rlemolnác;,ia
érdekében:,,
a~ikor hizonv~s klerikális köiök annyi nrhézsél'(eket okoztak az iskolák állomosítása körül. A
avÓ!!VSZ'f'r·észek a magasabb kiképzés előmozrlÍ
tására siettek és ezer isk-olát akat unk felszerf>lni
bizonvos kémiai szerekkel. ::J.m.'elvek az i.sko!a!
oktatást na!(vmét!'ékben se!(Íhk l\TCrnzetgazdasa!fl
~z ernpontból · is i~en haszno~ lesz ez . ~z, akció:.
met t a felszerelési tárgyakat m!(Yen fogjak kapm
az iskolák
Résztvett szakszervczetürlk a romos iskolák
. •
.
felépitésében is.
A ~yógvszrr ész eti alkalmazottak( er d ekeben
bizonv~s :szociális in:tézkedés"eket is tettünk ~feg
sze1, fztü k a bizalmi I' end sze! t. an1ely öss;-ekö!ő
kapocs volt a szakszervezet. és a ~unk~vallal~k
I<özött Részi\ ettünk a gyóg) szerészt Iudas elme,c·
v

lyitésének munkájában: Tagjaink résztvettek a
GYóJA veze,tésében Itt a legteljesebb elismeré'sel kell megemlékezniink a mai wzelőségről,
amely három és fél év óta rviszi ennek a jóléti
alapnak a munkáját Emlékeztetni kdl karlárc'
saimat, hogy amikor a n1ult rendszer kizárta az
alkalmazottakat abból a lehetőségből, hogy annak a jóléti alapnak legyenek a tagjai, me!ynek
fenntartásához saját veritékükkd járultak hozzá,
rnegfosztották annak lehetőségétől is, hogy magunk hányítsuk ennek u jóléti alapnak az intézését Kizár•ták kartársainkat abból az előnyből,
hogy ju!lalásban részesülhesscmk és kolduspén-,
zekkel akarták őket ellériteni attól, hogy harcol-'
,i anak A magyar népi demokrácia tette. lehetövé,
hogy az alkalmazotak részt vehessenek ebben az
intézményben és a mi ügyességiinknek volt az
m edménye, hogy a legkitünőbb kommunista elvlá>Sakat állitottuk ennek az intézménynek az
élére . Itt meg kell emlékeznem L o s o "n c z y
G:; (;r gy clvtársunkr ól,, aki megmutatta a multban,
hogy a GYóJA tehetségéhez képest nlÍnden mun·•
!kanélkiili karr!ársnnkat támogatja, de olyan Öro·
gek olihonát is adta a gyógyszerészlársadalomnak, ahol elaggott, elfárad~ kaitársaink \pihenést
fognak élvezni, mintha saját ot!honuk lenne,
Elvhh sa ink a pártn1unkában, a szemináriu:mi munkában is 'résztvesznek. Hogy nem tudtuk
n1egcsinálni saját szakszervezeti szemináiiumun•
kat, annak oká az. hogy a Magyar Magánalkal ..
mazott!llk Szakszervezetében, minden Jóakaratu
támoaatás dacára sem tudtunk megfelelő helyi-'
'-'égi e b sze rt tenni. Megszel'vcztülc a D;lUilkanél~üli
!<iegélyt és a r ászot uló kartársakat biZonyos osz..~
'Zegekkel támogatjuk Számos ~~~zony-kartár•
~'iunk vesz ~részt az MNDSz InunkaJaban. számos
Omiiá<Sunk falujáró Szakos"tályunk tagjai be[éptrk a Magyar-Szovjet Müvelődési Társaságba.
Rá kell mulatnom. hogy a népi demoklráciába való szerves beépítésünk tekiutetébeiJ! a mi
feladatunk az, hogy együtt meneteljünk .. ~z
E~észségügyi Szakszet v"zeltel
éppen szoerahs
céljaink mihamarabb való elérése érdekében s e
r.élhúl még mindig feladatunk közé tartozik az
ujabb szervezési munka'.. Tudomásul kell ven.,~
nünk, hogy nagyon sok olyan ~artái s~nk ':an
fóleg vidéken, aki nem vett tudomast anol, ~~ a
kötelessége sajátmagaval szetnben~ A_ cente?a~l!
linnepségek lezajlása után eli.nd~unk. v1dekt
köiutra és már itt fel akmom htvm a Jelenlevő
vidéki kartársaink és a tagság figyelmét, hogy
'értesílésiink alapján készítsék elő vidéki utunkat.
Szerninárium felállítása, a tanulás. falujárás
megszervezése. az ifjuság bekapcsolása a gyóg)'·
szerészethe elsőran du z feladatunk . Fontos teendő
~1 ég a fe,;elem m:gszilarditása, a nyari üdültelés megszervezése"
.
•
Most olyan pontra tér ek I á, am€ly rnmdnya.iunknak szivügye. Valószinüleg sokan l,átták . a
kartársak köziil á Magyar Honvédség ünnepeL
A demok1atikus magyar ·honvédség ma má~ nem
azt a célt szolgálja, amelyet a mult honvedsé!(e
szolgált A magyar honvédség ma a magyar békének a védelmezője s a világ bél<\éjének védel-

mezésébe kapcsolódik bele!Ki kell itt jelentenünk,
hogy szakszerl\ezeiüuknek bele kell kapcsolódnia
a honvédség munkájába is. Elsőr angu feladatunk
lesz, hogy a honvédség gyógyszerésztagjait is be·
kapcsoljuk a szakszervezeti munliába.. FelszóJi.·
t,om az ifju kartár sakat, kapcsolódjanak ők i•
bele a honvédség munkájába, ugy, hogy kérjék
felvételüket a honvédelmi rninisztériumtól a hon\édkórházakba való ákceptálásuk érdek!\beu. Ennél szebb rmunkát a magyar népi demokrácia
ér d ekében nem végezhein ek.
Röviden szeretném megvilágitani azt a prob-r
Jémát, amely kat társaink nagy részét ~degesiti:
ez a záróra kérdése. Nyuljunk hozzá a záróra
kér déséhez teljes ~ár gyilagossággal. Ana hivat
koznuk, hogy a népi demokrácia nagy eredménnyel lepett meg bennünkjet: a 48 ór:is. mmikaidővel, amelyet szerelnénk tovább is fenntartani,
ba nem is az alkalmazottak, de az összmunkásság érdekében. Akkor, amikor bizonyos panaszo~
hallatszanak, hogy azok az emberek, akik egész
életüket, minden pereüket \3 magyar nemzet szol ..
gálalába állitotlák, a magyar jövendő épitésén
dolgoznak és nem látják kielégítellnek maradék·

társak nagy részé! elhelyezni és az 1945-ös szám,
amely 500 volt, 1946-ban már 200, 1947-ben 200,
ma mát 100-ra csökkent. 19J5·-ben 300, 1946-ban
150, 1947-ben 100, 1948-ban eddig 70 kartársat
jnttatluuk mnnkához.
Fel szetetném hívni a fígydmet: bizzanak
meg szakosztályunkban, azokban az elvtársak.
ban, akiket csak egy szempont :vezet: az összmunk,ásság és a munkavállalók szcmpontja, És
mi el fogjuk tudni iritézni, hogy ez az elképxelé~ünk,
mely egyiészt a kartársak érdekét, n1ás:~
r észt az összmunkásság és a munkanélküliek éi'dr.kért sz.J>lgálja, minden vonatkozásbau köztnegelégedésre nyerjen elintézést
Nem érdektelen, hos'Y szakosztályunk vezetősége igyekezett az adminiszh ációs munkát 1 acionalizálni Amíg 194i'i-hen és 1945-ban levele-·
zésünk száma 2200-2700-3000 volt, ma a takarékosság szempontjából lehetőleg kiküszöböljük
a levelezést és telefonon, a legrö,,idebb úton,
gyakran személyes érintkezés útján igyekszünk
az ügyeket elintézni
Az előttem szólóktól mát hallottuk, mi a jövő feladatunk.
Megvilágította az Egészségügyi
Szakszervezet kiküldöttje az egészségügyi szervezetekkel kapcsolatos problémákat Tudomásul
!<ell venni, hogy a népi demokrácia fejlőrlése
hozza magával, hogy a régi, elavult szaksz,erv~- 1
~e ti szakmai szer vezkedés helyett olyan
ipari

rmew
talanul az ő gyógyszerrel való (ellátasukat, akkor
az a kérés merült fel a Gazdaság~ Főtanacs részéről, Vas Zoltán elvtársunk és a népjóléti minisztéiium részéről is, hogy próbáljuk ezt a kér·
dést ugy megoldani, hogy a munkások gyógy~
szenel való ellátása maradéktalan legyen, de
ugyanakkor ne érintsük a munkavállalók 48 órás
munkahetét., iEzt el lehet intézni egy kis jóakaraltal, mint ahogy el is tudjuk intézni..
' Elképzelilsünk a 48 órás munkahéttel kap·\
csolatban az, hogy kartársaink ~mponként ledol-·
goznak 9 Óiál és a hét egyik napján 12 órakor
mennek haza, tehát igy heti 48 órát dolgoznak.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 12 órakor a
gyógyszertárak üresen rnmadnak, vagy a kartársak segítsége nélkül, mert elképzelésünk az, hogy:
a munkanélküliség problémáját véljük megoldani akkor, arnikor 25 kartársat fogunk beállítani,
akik teljes kollektiv fizetéssel fogják ellátni ezeknek a gyógyszertáraknak a rnunkáját.. Megkérelll
a kartársakat~ ne vezesse őket önzés akkor, amil~
kor egyes helyeken talán több lesz a munka,
esetleg az ő munkabeosztásuknál gyakrabban (kerül rá a sor egyikre-másikra.L Figyeljenek fel
arra, hogy vannak tagjaink között olyanok, ak~k
hosszú idő óta, két, sőt három év óta vannak
munka nélküL Minden igyekezetünk az, hogy
i'Zeket a kart,ársakat munkával tudjuk ellátni
Hogy mennyire igyekszik a szakszervezet eu ..
nek a problémának a megoldására, \ arra nézve
egy kis statisztikát akarok felhozni.. Amikor
1945-től igyekeztünk a kartársakat foglalkoztatni, éppen az :életnívó emelésével sikerült a kar'-·
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szcr vezkedés jön létr e, melyben az üzemen vagy
intézményen belül, az üzem jellegének megfelelő
~sopor to silásban fognak
dolgozni kat tát·saínk.
Mi az Egészségügyi Szakszetvezetben fogunk he··
ly et tahiini s abLan az egész közegészségügy ét ...
dekében együtt fogunk munkálkodni.
Most egy elvi ké1dést teszek feE. A Szaklanács egy hét mulva kezdi meg XVII. kongresz-J
szusát. A Szaktanács fog dönteni az ipad szervezkcdés kér désében és ha ezt a döntést meg is
hozza, felte'szein \a kérdést kaitársaimnak: meg-i
bizzák-e a mai vezetősége!, hogy felvegye az
él'intkezés fonalát az Egészségügyi Szakszervezettel és megbízza-e az alapszabálymódosílás ki-·
dolgozásával? Akik ehhez hozzájárulnak, legye ..
nek szívesek fefállásukkal hozzájárulásukat megadni.
,
Kartársaimi Egy indiiványom \olna.. A
Szaktanacs a jövő héten készül megünnepelni a
szakszervezetek 50 éves fennállását. Hosszú és
nehéz út volt, amig ide julottnnk Tudomásul
kell venni, hogy a szal<)szen eze~eknek a multban
nem lehetett polilizálni, a szakszervezet a multban csak úgynevezett gazdasági ·egyesülés volt.
Azok, akik ismerik a szakszervezJetek történeté!,
olvashatták, hogy 1898-ban Perczel belügyminiszter úr kiadott egy rendelkezési, melybcu
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megtiltotta a szaksllervezetekben a politizálás!,
mert félt a munkásság felvilágosodottságától, ereh
jétől
Ma a szakszer vezeteknei> nemcsak szabad..
hanem kötelességük is politizáln~J Azonban ma
a szakszervezeteknek a politizáláson kívül egyéb
feladatai is 'annak: hogy útat mutassanak, ho-·
gyan építsük a népi demokr áciát.. Szer el,nénk
megmutatni a Szaktanács felé a mi szakosztályunk mgasfkodását és hŐségét s ezért indihányozom, hogy ezt egy távhat vagy átiiat formá-·
jában adjuk értésére a Szaklanácsnak A tagság
tehát ehhez hozzájámlt.
Másik átiratunkban pedig sze1etném, hogy a
Magyat i\Iagánalkalmazottak Szabad Szakszervel~ele mai vezetőségének köszönetünket fejezzük ki
azér t a támogatásért, melyben bennünket részesített az elmult 3 és fél év alatt.
Eh tHI sain1! Kadái saim! Kéren1, szíveskedje···
nek titkád jelentésemet tudomásul venni. Mikoi·
kzt befejezem, kell, hogy éljent kiáltsak á magyar nen1Zet kháló élntunkásaiia . Éljen az egy.séges Inagyar szakszervezet, éljen a Szakszerve~.
zeti Tanács, éljen a Magyar Dolgozók Partja és
a magyar dolgozók nagy vezére, Rákosi Mátyas.

Országos
-

taggyűlésünk

Peresi L. István laburans felszólalása --

Er1gedjék meg, h01gy a seg1édmunkásak nevében én is hangot adjak életkörülményeinkről,
munkwv.szonyaink fej lődésérő~ és mai hBlyzetünk állásáról Közléseimmel kapcsomutan elkerüllle:.et!.en, hogy a gyógysz•erész,-do1gozók
prob.émaival ne fcgla!kozzam, mert a kettő
szowsan összefitgg s részünkről enneik táJigyairusa csak egy síkon lehetséges
Közismert tény, hogy a mi palyánk nem
vol1t képesítéshez kötve s igy sza:kmai vona,]on
a s'ervezkedés már csekély létszámunimáJ fogvá s•em volt lehetséges, ilehát teljesen ki voil.tun•k szolgáltatva a kizsákmányolásnak Idő
sebb gyóg:vszmész el~V<bársak, akik részesei voltak, emlékezhetnetk az e1ső világhabo.ru előtü
urunk>wiszonyokra, amiikm a patikák estJe 9
ómkor csuktak, ami napi 13 munilmórát jelente,tt. Ehhez j árult a mindennapas éjjeli i:nspeikc'•ó és a vasárnapi egész,napos nyitvatartás.
Ebből látható a mi sulyos kizsákmányoLtságunk, mert a heti 100 órás munik&idő :uitán
csak 40 órának megfel•eJő mullikaJbért kaptunk
A gyógyszerészeknek cvalamLvel jobb cvo.l~
a munkaviszonyuk, mert minden ikétnapos
szo'gámt után egy nap szabadjuk vo1t, de későtb ezt is megváltozrt:atták, ugy hogy mi!ll!den
negyedik na,p volt szabad Közel harminc évvel ezelőtt, 1919,ben egy pár haJladó szellemü
gyógyswl'ész: Székely Jenő és Nádas Lajos elvtársakkal az élen, ott volltunk a gyógyszertári
dolgozók szakszervez.ete megalakulásánál, a
nyolcórás munkaidő bevezetésénél Sajnos, az
akkor ki&k!lmlt e u r ó p a i hatalmi viszo-nyok a kapital'sta és reudailista uralmi rend--
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szert visszaá!Etottáill:, igy a demokr!'i,cia eJbukásácval visszaestünk a semmibe. A h]ba a.z
voit, hogy a gyóg_y;szerész-társrudalom inkál:Jib
az ind:vidualizmus felé hajlott, kiailakult közösségi érzés nem volt bennük. Ezt mwg;y1arazza az a körülmény, hogy mindegyik délibábolt
lcergetett De .tudjuk, hogy ezt elérni csak igen
keveselmek sikerült, mig a zöme csak proletár
maradt
Én w gyógyszerész-társadalmat két részre
osztom: egyik az, aki magát a letül1Jt uraJkodó
osztályhoz ta.rtozónak vcallotta, de most, hogy,
ez az osztály megszünt, ugy érzi, hogy nem
tartozik sehova, légÜPes térben morog és még
mindig a csodát várja Mig ellenben a haladó
szellemü réteg, aki felismerte osztályhelyzetét,
a;: tudatáJban van annak, hogy őreá, mint értelmiségi dc~gozóra., a jövő ma:gasabbfoku társac.
da 1mában még hatványozottabban szükség lesz
lVIegér tette a mai km forradalmi s•z:ellamét,
ezivvel-lélekkel a fizikai munkás mellé állt,
megfogva annak kéxg€s kezét s együtt dolgoznak •az ország felépitéséért és a :népi demokrá-·
ciáért,
Mindeze:kcet azért voltam bátor elmondani
a multból, ho,gy az összehasonUtás minél éle·
sebb legyen a népi de:mokráeilá.ban elért emdményekkel, melyek sze r int ismét meg1ter'€mtet.
tük a szakszerve7letet, kiharcoltuk az osztatlan,
nyoLcár ás munlkiaidőt, a fizetéses 'Szabadságot
és a munkabért kollekitiv szerződéssel biztositottuk És még egyet! A volt kommunista csO-·
port SZii'Vós harcaval elértük, hogy a két szak
osztály egyesült Most már lehetőség és mód
le:sz reá, hogy a még kétségtel-enül fennálló kisebb hibákat •kiküszöböljük
Befejezésül köszönettel tartozom a mostani vevetőségnek, hogy módot nyujt nekünk arra, hogy a most meginduló tanfolyarrnon szakmunká.s-képesitést nyerhetünk, s ezJJel munlmbérvlszonyaink is más megítélés alá esnek
Csak ezeket a gondolatokat a'kar tam az or·
szágos taggyüléss·el közölni és kérem, fogadj ana-k minket továbbr a is értékes munkatársaiknak es aikkor együtt haladva a közös uton,
megva1ósihat!juk az ·emberlmz mél,tóbb életet,
a társadalmi felemelkedést és az emberi szabad-·
ságot.

. Mielótt lllek!J'ezdenénk az egész Centenáris
Gyogyszerész Het dportszerü isme.IIetésének, az
egész. ~at?lm?s. anyag szakmai kiértékelésének,
v~lamit h~ztaznu.nk kell És ahhoz, hogy ·ijszla
f;~~~ kapjunk , e~ adhassunk mindenfelé, rá. kell
vilagii~nunk nehany olyan . szemponlra, amely
~ok. mr.ndent ~e9"'agyarazhat azoknak is, akik
e~dig ~rtetlenul alitak ennek a szakmanak sajat-·
sagos jellegével szemhem
·
KezdjÜk előlről.. Kongrbszust akartunk csinálni. Ana készülődtünk, arra készitettük elő
5Z?kosz!ályunk tagsagát, sót ennek a szakmanak
mmden dolgozója!~ A kongresszus jelleget mi
sza~o.sztá.lyu_nk v~zetósége dobta be elö'ször a cen:
tenaii!Imi bizolfsag lagjai közé azzal a szandékk~l, hogy ezzel is nagyobb sulyt adjunk ~mnal~ a,
~•m.ondandó hatarozatnak, amellyel az Egészségugyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezetébe történő belépés~nket eldöntjiik_ \Amikor még a
kong• esszusnal tartottunk, teirtuk mindazokat 3
n-e':eket, a. Székesföválos, az Orvosok Szakszerve-;
l:etenek mn~dazokat ~ kivaló képviselőit, akikrt
<"~nek a gyogyszerészi megmozdulasnak a diszel-·
nokségébe fel akartunk kérni. ' Késöbb azonban
az esemény~k ~gy fejlődtek, hogy le kellett mon~~nunk a kifeJezetten kongresszusi kiállásról. Igv
lortént, ho.~y a Centenaris Gyógyszerész Hetet
_tsak egy unnepélyes megnyitással kezdhettük e)
és országos szakosztalyi lrongresszusunk helyett
csak ~~ or szagos szakosztályi taggyülést hivhattunk ossza'
•Ezért határoztunk ugy, hogy az egész cenle-"
náns gyógyszerész hét m~grendezésének inkább
házi, valóságos csallidi jelleget adunk és ebbe a
ker':'-be. már nem tudtuk, nem akartuik belekényszt;nter_n azokat a neveket és személy'iségeket,
akik nmcsenek a legközvetlenebb kapcsolatban a
~agya~. g;yó~yszerés~etieL Ezéit alakult ugy a
diszelnokseg es általaban az elnökség összeallitá•a
h?~ a két miniszt<;rium legfőbb rieprezentansai~
kivul, csak egyeternl gyógyszerész 'l'anáraink és mi
gyógyszerészek vonultunk fel..
AZ A BIZONYOS KETTőSSÉG
_ ~zze,] azomJbian . csak az érem egyik oldalat
"!lágrto1itluk m(lg, de homállyban Iragyituk a Inásikwt. Forditsuk meg az érmet és nézzünk
szembe a valóságas tényállássaL Nem most
~on~juk ki_ elősZIÖr, hogy ez a pálya l:llÍndig
k~ felema~ voll!:. Azonos képességli gyógyszereszek egymas . meJlet~ munkavállalói 'és munkáLta!<'i sorban dO'lgoztak és dolgoznak a gyógyszertárakban.. Tagadha>l:!aJblan az ás, hogy ehhez
a 8Zaikmához a munkavállaló gyó$'s:rerészek-
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nek l~galáibb aThnyi, sőt több közü!k van mint
a g;)'ogyszer'bártulajdonosokruak Az, h<1gy ez a
smJrn_ra ol:y!an maga:sm emelkedett ho•gy ma a
szlovák.. -'o/~gwszer'€~
" zek
b
.
a svájci' gyógyszerés~t me;;;tékeveJ merrk, elsősmban annak köszonh;~o, hogy ':l;unkaViá,llaló gyógyszerészek, a
:n;u';kaJuk ra!;>o!J•avaJ.. va]ós.§,ggal i\ rabszolga" .
sagaval lehetave tették, hqg[y a tu\'ljdonosok áldozhass•anak . és .iótékonylkwlhassa.na:k Elz.t a
gy:.k:a"' meo;~smélt'lődő és erősen k'>hangsutvo.
Zlott aldozatkes·zséget nem tudlták volna ilyen
folya'!'atosan gJ11aikorralni anélkül ho·gv el ne
DyomJá:k,
k i
ne
h a s z á '1 j á k
az
a!kalm3:wtt gyógyszerészeik lmunkáját És mé
gra am1ko.r moSit e·z a szakma kiáli. egyre gvak·
rablc';n hal.~ottuk a bwdap~estd tuladono•~i érde.
k~ltseg felol, hogy mi adunk pénzt a Gentená-.
r1s Gyóg_v~rész ~.ét megrendezésére, . de "'kkor ne akarJon mmdent a sz~JJkszmrvezet caináL
~l Sze~ünkre v<Jtették, hogy m' einyorniuk
ok<;t, ml ?"unk&v~Ualók a munkáltatókat.. őket,
a~rk a penzt a.dltak, amelyet valójában csak albból ter:emth<Jt.tek elő, hogw a munkaválJaJ.·
gyóg_v,s·z;er<észeket évtizedek óta kihrusználták é~
megrövidítették

VADOLNAK BENNüNKET

. • Mi mindezt tudjuk és még akkor is ki keil
kiá';tanunk> ha ezzel imegbontjuk a 'Centenárw
Gyoqyszeresz H ét ünnepi menetét Ahoquan
m~gb~ntot~uk akkor.is. amikor erm tudomdnuos
eloadas elott beleháJtot&uk az unneplő közön·
séribe, a gyágyszerésztársadalom össoegyült
ta;uság~ba, hogy Gáspár Arvád 78 iéves ar~ny·
dtplomas Jcarfá:Tsunlcat halAiiba ker-gette egy ha,
s~~nélmezo suvtelen profitéhsége.. Hoqy ez a
kraltás 'fkkor ntennyir·e pusztába kiáltó szó ma'~'adt, b>.zonyitja, hogy a Centenáris Guórmszerész Ifét un:;tepi és unneplő gyógyszerész 'társa.
da~m~ból, sot az egész szakszervezeti taasáaból
'(nnndoss7e /öten mentünk ki az óbudai temető
be. Pedtg Gáspár Arpád halála, na nem is ieleztü~ előre eid a tragikWJ ,,müsorszámot",
meg~rdem~lte v_olna, 'h?gy h Centenáris Gyó.auszer esz H et mrnden resztvevőie felker·ekedi "k
es d?bbente'! megállion a temetőben Gáspdr
Árpád kartarsunk koporsáfa előtt.
FELELNüNK KELI:
.. IfiY 6rlö~tünk a két ellentétes vélemény köllott es az .murdenl erőnk, hogy most végre 'mi is
elmon~ha!J~ a ma,gunk különvéleményét Vel'(ye
t'!domasul. mmdenkr, hogy ez a szakma egyre inkabb a miénk De tulsagosan fiatal szakszervezet
vagyunk még ahhoz és tulsagosan szegények fő-
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ként, hogy egy ilyen nagyh?rde~ejü kilál~ást m!
magunk, a másik o! dal I eszvetele nélkul me,.
tudtunk volna szel\ eznl,

TüRELlVIET KÉRüNK
Csaik annyi türelmet, amig mo.st hama-rosan hemegyünk az Egé~z-ségügyi A'.ikalmaz~ttak
Országos Szaks"ervezetebe és ott UJ ra meg,z~r
vezkedünk és megkeressük a helyünket a kozegészsé'!"ügy minden munká:sa ~áborálban. ~ert
N'Ősebb•ik leszünk És ment erosebbek !eszunk.
öntudatosabban is védekezihetünk !lz . o~va.~

ma 1nár
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nt3rn a hatoJnwsok ünnepélnek a ma··_

t}'Uk iól rnega!apozott dicsőség-éreJ hanem mi,

ennek a pályárw.k szür ke dolgozói, akik a sötétegy bünös sötét km·szakból k9Tü 7tünk
'
• .a. VUJ.gossrga., •
. 'b a. .
fel a 1n2gya'l
népi dento k r-ac

ségből

KAZA y ENDRE GYóGYSZERÉSZ OTTHON
ill Ís O I t Károly népjóléti miniszler sza-·
'\ai n1utatták 1neg az utat az egész gyóg:yszeréSztársadalomnak Auól bessz.flt, I.wgy a magyar
népi demokt·ácia már ott tar 1, mm akkora utat

'az~:5nrlékok eV·en~ amelyek 1nég . . ma r.s f·el::lrol
o~~retnék néz.ni a pénz. hatahnan ker•es'Zibu1 a

,~~

'

"''

.
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szakszervE·zet mind-en szoctaJis megnwzuu,asa

Ha h'hákak követtünk el. csak Mér_t kö,.,et-

A Gyógyszerész-Otthon felavatásának közönsége.

tük el azokat a hibákat, mer.t erre a hetre bele

ke"lett o>vadnunk az :egész •szakmáb:; .. Fed:;·
Bobusi.k Ferencen. Faraqó S:índo1r<in k.wuL akH
m 8 ,guk ;8 szakszervezeti tagok, (Kalan Gv~h
gyó~y.3zrerész kivételével) _ nem volt .eg>;et> en
ember a tula.idonosi érdekeiclts~.<r!J;e~ .~lln sz·v:;ellé'ekkel ré•sztvett volna az elokes7lito munik~ atokban. Csak mi és egv<E>temi professzoramik
tanár aink &3 a.ssziszlbenseink
Nem escdáljuk ha felvetik a ikérd·é;~t _hoo:y
h§,t aikkor miért engedtük
hog':' ok _unn"epelienek Hogy a:ki beS'zélt, mindenk1 nek;k ~e·
szé' jen N em mondhatun!k mást : ez a ';li ket-.
lak's6gunk De minden okunlk meo:v~n ra. hogv
a't hígviük. életre fog,iuk v;erekedm '?'agu";kat
ebhől a ke~tős·séo:ből. Ahogv a szlov~k gyoo:vszerészi kawa~>éból is eltiin'·ek a tt:,laldonosok
és " munkavállaló gyógysz•er észek ulibek a helyükbe.

m""'

ha mindent el akarunk mondani, ta~n elég, ha
annyit ernliliink meg, hogy egy élete virágjában
levő kartársunk igy szólt egy most odakerülő
nreg gyógyszerészhez:
- Pajtás, én mondom neked, érdemes megöregedni..

OLT MINISZTER
megtekinti a Gyógyszerész,-Otthont:
trtt meg a lelszabaduliástól mostanáig, !'ogy nem;

c:~ ak a dolgozók.. életszÍin o.nalát tudja emel~I~
hamm lassaniunt eg) I e !okozolta~ban g~~do
kodhatunk an ól is, hogy a munkaban kwregec
deU dolgozók SOl sát is szem előtt tartsuk. ~lang-.
r,;ulyozta a miniszlet, hogy nem, sz~b?d.. elken~ei..
mese,dnünk, mert talán az ulobbr I.d~ben krssé
1ulgyOI san és nagy n1érték1ben einelodott a' do!:
-MINDEN MEGNYILATKOZAS
Igenis mínmen meon)Jílatknzás fe~énJ~ ~ 8• ~~ozók életszinvonala. Ezt azonban csa~ ug~ su
.. k
'lt Ke-dve 0 l t Ká1 ol11 nemolett lái ditha~juk meg, sőt ug) fokozha!JUk. __és. a
ne k 11n szo ·
"l. p·
J:t··k és G~óg~sz~rész Otthonnak a; za\artal~n n_tukodesét
Ininiszter átüt/i e?>eiü beszé.iJ1to. . wye . .'' .
r~ak "ugv hiziosithatjuk ha tetmelunk es terq:tr-:
iól menfinueltük s lapunk elen 1;8 !nth~t]a.k es
hi
nk 'Ji-Jer t csak a termelés. foko.zá.~a az, ~me Y
~lolvoshatiák a miniszter besz_édet lés. anna;:
lehetőséget
ad m l a, hogy kidonhozo szak~ak~~n
minden mondatát Ha ez a bes:;ed az ~ae.s;:szn ~·iépülhessenek az ilyen otthonok azok szamaia:
mához, ha az u(f?mevezett gyogu~zeresztáJs'!da~kiknek a sor sár ól eddig ai régi világilan senkt
. ,.,,te'
-o"cliitt • akkor is mtnmen
szavava
lo1n l ~n z ?.8
"~ ,4
··
·
1 r • l, sern gondoskodott.
minden tiszta utolá.sával a szocw.7?Zmus e.e, ~·
~findezt tisztábhan és 'ilágosabhan mondo~a
kö~e~észséaüqu t;édelnulnelc minden vonat~oza
el
Olt
Ká 1 oly miniszter, de lényeg~hen ezt vÓJÁ
sábn'n bennünket kereset-t Mert O l t Karo!u
ta.
Ctána
dc L o s o n c z ), Grorgy, a G z··-rniniszter nem választhcttta ketté ezt a ~za/~7;:'/:
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amikeT' belenézünk egy mu?Jeum életébe. De
hang su 1yozta azt lis, hqgy köszönj ük meg a magyar népi dermokl'áciánaik, hogy ma ezt a mu.
zeumot felaNathattuk
Itt kelJ megemlítenünk, hogy O l t Károly népjóléti miniszter 20 OOO forintot adományozott a Centená!r iumi Biwttságnak, ho.gy azt
a Centenáüs Gyógyszer,ész Héit oolja',ra fefuasz.
náljuk A Centenrá~iumi Birzottság Úgy határozott, hogy ezt az össz~gE!t ibeljes egészében a
muzeum felállitására, :hlletve a.nnak berendezé~·ére fmd1tja Igy és mzel akaijuk meglli:öszönni
a Nép.ióléti Minisvterium adomlá,nyárt, ~g;y akarjuk bebimnyitani, hogy ezt az csszeget oly.en
célr a forditottuk, amely .túlnő a Genbenáris Hé..
ben, de Ö•r'ii!k idolue hird.Bfni fogja a centenáriumi év és a magyar népi demokrácia diadalát

KABAY JANOS-DIJASOK
Lapunk más helyén megtaJáljuk a Kabay
.tános-dljasok kitüntetésének ünnepélyes külső
ségeit Itt is dr. l os o n c z y György kartársunk :beszélt és ismertette a célt, a.mely a
Kaboy János-díjasokat ki akarja emelni, a.
(Jyógyszer·tári dolgozók össz.essége közül . Emlitsük tmeg talán először dr S c h u l e .k Elemér
professzort, ki twiom-á.nyos munkássá.gának világviszonylatban is magas szinvonalával valósággal kűlön fémjélzést ad ennek a kitüntetés.

..

....................... .....................
Közben nevek röpköd tek, !hogy ki, mit és ho 1
gyan miiködött közre ennek a Gyógyszerész OU·o
honnak a felépitése érdekében. Mert mindnyájan
Indunk dr . Losonczy György kartársunk jelentős
~zerepéről, de nem szabad megfeledkezniink Haraszti Sándorné kartársunlíról sem, ki, mint a
GYó.JA litkárnője minden szeretctével résztvett
ebben a nagyhorderejii mnnkában. !És kivüle még
mások is, névf.elen emberek, tisztviselők és munl<ások. Ezekre hivatkozott beszédében Faragó Sándor kar társunk
·

,(e ()usWú. d6/.g6z6k cem~etlve
",k~ Hr.r:a.~r:a.r;oe,s~a;.

-------------------o
nek. Az

személye pontosan rneghatrírozza azt
iövőben kö..
telező irány és mérték lesz ezeknek a. di.i'aknakJ
az odaitélésbull.. De mellette akár H a .t v a n i B él a, H a r t m a. n n Tivadar, akár
L i g e t ,: Fennc kartársaink személyi érde.
meire, de főként közösségi munkájám gondo.
lunk, egyformán kidomborodik az a smndék,
hogy ezzel a Kabay János-díjjal valóban kierneljük a legkiválóbbakat soraink közül De emeltük é.s mé(Jis velük egy vonalban kell megemlé.
keznünk S é n y i József labmáns sza.ktrír·
sunkról, ki 50 éve dolgozik egy pécsi gyógyszertár laboratóriumában
Valójában csak igy
e.quütt, csak ennek az 5 embernek eguséges kiértéke1ésével jelenthetiük !.;i, hogy a bizottság,
amely a Kabay János-díjakat éppen ennek az '5
kartársunknak adományozta, íó munká.t vég-

a vonalat, amely ugy most, mint a

GYóGYSZERÉSZI MUZEUM
A Gyógyszerészi M uzeum ~elmnatása ünnepély~s külsőségek között zajlúilt le. M ozsonyi
,professzor az egyetem nevében, Balassa Sándo!!'
és Faragó Sándor ka.rtársak pedig a Svwkszer..
vezet és az Or'ilZiá1gos Gyógyszer'ész Egyesület
I1€1Vében mondtá:k el beszédeiket.. Érdekes és kiemelkedő része volt ennek a muzum,avH.tásnak
Balassa Sándor kartársunk besz-édének az a
része, amelyben arra hivatkozik, hogy itt, ebben a muzeumban ré,gJi mozsarak &s nígi mérlegek ds vannak és általában olyan rmunikaeszközök amelyekkel ruég valósággal szolg<a;so•rban zett.
·
'
·'
dolgoztak az alkalmazalrt gyó;gyszereszek, mig
ma már a felszwbadult gyógysiBrész áll a fej- SZAKOSZTÁLYUNK ORSZAGOS TAGGYűLÉSE
lettebb ,technikáju gyógyszerészi tára mellett.
Ismerjük a célt, amely ezt a taggyülést a
Balassa kartársunk ezzel a tiszta és sw<liális Centenáris Gyógyszerész Héten életrehivta. Tudképpel élesen belevilág]itotit egy letünt és egy juk, hogy a határozat, mely a vezetősége! felhata! .. ·
uj kor távla"tálba M•egmutatta azt a szempon- ma22a, hogy az Egészségügyi Alkalmazollak Szatot, amely a mi számunkr a egyedül lehetséges, bad Szakszenezetébe történő belépéséről tárg~ai"

.
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jon, kimondódott Nekünk, .mu~avállaló gyó.ifYsze1 észeknek, s mondjuk ki nyiltabban, nekunk
kommunistáknak nemcsak elél(tétel. ha!"em. a
Uegtisztább megnyilatkozás volt ;H a t v ~n 1 B~la
miniszteri oszt3lytanácso~

li:m.t~tsunk es. el':tár-

slmk felszólalása,. N erncsak aze1 t, mert felszolalt,
hanem mert pontosan azt hangsulyozla ki,, amiért mi közel két esztendeje harcolunk ll Szakosztály vezctősécrében Az a megállapitása, ho~y szabad, s rniért ne szabadna, pályázni megbudeteti

patikákta magánszemélyeknek is, ...m~kor .~zt .a

törvény meg/engedi,', de az ~ll ~ !eJlodes ~~lan es
11 szocializrnus felé menetel9 nep1 dc1nokra~m u~
ján, aki a liJizüleleknél és.'az in.tézmé~yrknel. pi oM l elhelvezkedni Az áll hozzank kozel, a~I ma,

Hl~S. vé~én nnn akar gyógyszertártula.1do~os
1~>nni. hanen1 a Szakszen ezeten belül munk;tvat!a)ói sorban kiván dolgozni.
.

De nemcsak Hatvani Béla tiszta megn~IIat ..
kozása. hanem Szász Márton a .Szakszer':ezet~ Ta-

FUNK JóZSEF
kartársunk megköszöni az aranydiplomákat,

netet me~sé't el egy régi tanárról, s erre a történetre valamennyien visszaemliék;eztek Kö~
lebb melegedtek egymáshoz S f!Ilre sor J;erü}lt
j(alom lényege, Mindon szava a Szak~zervezet ere- az amnydiploma kiosztásár~, ma~. u,gy lo~s~u~
jét, a munk~sság CI ejét bizonyitofia ÉS ennek éptek a nagy díj átvételére, m·nt ~lso padlba~ 111~,
pen akkor. néhany nappal a Szabad ~~akszer';e ie'es cliákok alkik 50 esztendon keresztul kezetek XVII Kongresszusának megnyilasa dotl, ~zülrtek de folytonos munká?a'll készültek erre
rlnntö sulya , 0 \t országos taggyülésünk szamára, a kü1 önleg.esen nagy ünneps~gr;e.
Jrl• kapc~olódott Herszeg Judit elvtársunk fR~szó
Igen, m5kor me,gszólalt "" eg~ebem r~kto.
lalása is. ki mint az Egészségügyi Alka~~azottak
ra, f'gye'tüJ{ őlket, végig fuj;ott _raJtU~ az,rzga·
Szahad Szakszervezetének fótit!"'ua ,el.Jolt hozmost ők köv•EJtikeznek Es frgy':<tu~ ~1e;r
zank, hogv hitet tegyen róla: az a hatar~zat, ame- Icm:
csetléoüket botlásukat. ahogy,an mar krsse gya·
lvet mi kimondani készül:ünl\, nem ts?lCI etlen
moltalanul' odaálltak, hogy átvegyélk az aral'),Y:
~lő!lük és hogy készen állnalt a tárgyalaso~ f~I
diplomákat A meghrutottslá,gukat, amik~r a mi
\1ételéie. n1 ely végső folwn hamarosan alvisz
rüszter és az ep;vetem rektora kezert~ZIOntott ~
bennünket az Egészségügyi Szakszervezetbe. '
!ük és utána 'ahogyan viss:zoainduilitak a helyukLapunk más helyén ~on!o~ ~épet adunk a
''" és ott mi~degyiknelk az ölében, feket:e kerEJt~zakmunkás tanfolyam megmd•!asmol és ~z _el- ben az ar anvdiploma és a fekete kereten arany
isme~ő oklevelek kiosztásáról rntndazok ~zamara,
betükkel, minden egyes ara'!1ydiplomi~nak a
akik !egalálJh 40 esztendőt töltött~lt mar mnn- neve És ott ültek később i,s a Bntannr21~an a
kavállalói sorban De ki kel\1 •rmel'.'u?~ . H a ~· t- va:csorán és ott· is lehetőleg k_ö·zel . eg:;mashoz,
In a 11 n Tivadmj kaitáisunk hl<..au Jelentes~t,
hogy a centenáris gyógyszeresz evbo~, ..a m,a.
rnelv jElenJőségében és becsületességeben az. msza.-t
gya~ság nagy Ce;Itenár_i~mából, az ö kul:on fel1408' taggyiilés egyik legkiemelkedőbb. ponl~a volt
Ahogvan Harimann kmlársunk beszelt, ramuta- száza:dukat megtár gyalJak
tott ,,;z elvégzett munkára és ':á~o!ta az elvégz.~
KIALLITAS
dő munkát. ahogyan tiszta •knhk~v~l ment veg~~
Ez is csuk aJtéle szalr!mai ltiáüii)(ÍBnrL~ inháÍ'mn \esztendő különböző· állomasai!l, ~z egy .1°
szocialista, munkástársainak élő leghsztab!J meg- dult és olyasmi Lett belőle, olyan _magas .sztnvonlhlu guógyszerészi megmutatkozus, amrt s?ha,.
ll) ilatkozása volt
sem szabad elfelednünk Itt ebben a ~nkába;"
V alósángal csodát müveltek egyetJemunk . tuna·
A:RANYDIPLOlVJ:ASOK
~,
· t ens.et.· D e ki ~·ke.11
rai, ma.oántanfirai,
assztsz
IRáink lkü1ön !roll imi lVJ:ég el sem kezdődött emelnünk unélkül, hogy bárkinek a szerepet '{
a Oent,er>:íJris Gyó.gyszer,ész Hét ünne]Yélyes ezzel csökkenteni akurnók, :M o z s o ~ Y
megmyitása, már ott szorongtak az első sol'ban, 8á:ndor professzor fáradluLt_utlr:nul tev~ken~
o!tt ültek &s vártaik izgarottan ELeinte csak ugy, közremüködésé~ HO: nem em!tfJuk meg nev:;,:_
lt
félig ismeretlenül egymás mel~ett,, de a fej~k r int a munkatá.rsmt, de L a n g.. Andor
társunkut mégis ki kell emeln~nk Ott vo
Isasanként közelebb kerilltek egymasn.Dz I~t IS, mindenütt, ahol segi.teni kellett .e~ elrn?,ndluLt_ ott ;8 , elhangzott egy-egy szó, valami utalas. a juk róla, hogu a Jeiállitás mepnyrM;sa elott~l:"a~
multra és egyszerre k;derült, hogy ismerille rJokon ker eszfül o,nnak szentelte m;tnden sz . fl
percét, hogy ez a kiá.llitá.s nnnél ~obbun, 'ntrne
egymást, tudnak egymásr ól ~ega1áibb 50 esz
..
d N ,
e..
bendő óta És egyszerre felcsendült a ~a~g~s tökéletesebben süoer'1iljön.
Dr, K e-d v e s s y Gyorgy, r.
em
és végig cseng SOl'Jl!Íikon Vll!1aki egy régr torténács kikiHdötfén~"k nag~.rvonalu beszl:'de. IS :ut
hangsulvozta ki, ami az rgész szakszerw•zeh moz-

d y Imre, dr T u r i Pál és a többiek,
mind tndonuinyos felloésziiltségük javát hozták
ide, hogy ez a kiállítás valóban olyun Legyen,
vatóban megérdemetie azt, amit szlov.ák kartM··
.aink nwndtak róla., a magyar gyógyszerészetet csak u svájci gyóg·yszer·észet magas szinvo.
nalavat egyiitt emlithetjük
Ezt a kiállitast L i g e t i Viktor kartársunk fogja lényegében kiértékelni. Ahogyan a
tudományos előudrú!okról is megtuW,juk tlr..
Turi Fál kurtár sunk beszámolóját, Mégis ne.
kiink is meg kell nwndununk, hogy a tudomá.
nyos előadrúJak szinvonala. lés · látopatottsága,
minden várakoz&st felülmult,. Nem cétunk, hogy
az egyes tndományos előadásokat a sok ícözül
kiemeljük, de •azt kell monda.núnk, hogy 'hétfő
töl.....szombatig, esté? öl.. estére, közel ötszáza'e
szarongtak abban a fleremben, amelyben legfeljebb 800 egyetmni IuLUgató szokta IuLiZgatni az
előa4ásokat, A tudományos előaJ!Jisoknak ez a
szokatlwn látogatottsága, bizonyitéka amutk,
hogy a magyar gyógyszerészek mtnden rétege,
fzatala.bbak és öregebbek egyar·ánt, tanulni, fej ..
lődni akurnak Bizonyítja, hogy szükség vatn a
jelenlegi gyógyszerészi kiképzesre, sőt szükség
van a gyógyszerészz továbbképzésre is, amelyet,

hJ:I ebben az évben életbeléptetiink, a legkomolyabban szám.olhJ:Itunk az eoész szakma legtelleBebb érdeldődésére.
KöSZöNET A NAPISAJTóNAK
Már a GYóJA-ban megtartott sajtófogadáson
.is megmutatkozott, hogy a napilapok mekkora
ér deklődéssel kisérik a .keszülő Centenáris Gyágysurész Hetet Hogy ez valóban nemcsak hnszat
voll], hanem valóság, azt a napilapok cikkeiből í~
láthattuk. A Centenáris Gyógyszerész Hét ünne"
pélyes inegnyításál, Országos Szakszervezeti Taggyülésünket, a Gyógyszerész Otthon és a Muzeurn
felavatását, az IAranydiplomák kiosztását, a szak-munkás tanfolyam megnyitását, ugyszintén a

Köszönet tehát a napisajtónak, De köszönet
ruindazoknak, :akik felismerlélq a Centenáris
Gyógyszer ész Hét komoly célkitűzéseit Hogy ez
az egész nagy szakmai megmozdulás milyen meszszir e viágitott, azt csak az ell<övetklezendő hetekben tudjuk majd lernérni
HIRDESSÉTEK
Az uto.LSÓ tudományos előadás előtt Székely
Jenő kar ctusnuk, szakos'"táJyunk atnö.ke, néhanyperces beszédéből közöljtik az .alábbi mondatokat:
,,ltrt volJtBJtok Budapesten s körülnéztetek a
v;árosban Láttátok épülő hidainkat, épülő föván~snulkat
Láthattátok és h8Jllhatcátok mm..
den"elé, hogyan emefloed:rik napról-napr a a do!goook életszmvonala,.
l\ieggyőzőrutetek róla,
hogy tóLk meg a nép" demokráci·a erején mm..
den mescellredes, me!y a háborura usz1tó ~mpe.
nalillták csodaJiegyveres meséit próbálják é1et.
re kelteni Lá,ttatok gyáraLnkat, isko,álllkat,
egonelteJIIÜllliiet, megíigyeJhettéte.k az egy>'e töb·
bet tan u,ú magyar Í!,J uságot, Beleneztemk az
embe1 ek életelJe és tapa~SzlalhatDátok, hogy ma
már ennek a népnek a JJeJke rs meggyogyuJt és
ez a népet hiába akaÍJáJ<: rááhitam olyan vá ..
g!á;nyra, amcly:röl egyszer máT a ve&zte1be tasztoottak. É's most menJetek szét szer~e a;.z or..
szágba, állj a tok vissza közegeszsegügyi őr he.
ly8icekre és hmdessétek: GJnogyszeros.zr Muze.
um, Gyógyszerész Otthon, Aranydlplomák, Szak·

A. if.l)t~net néft. ~Gli-a.uns.
uect a. Seo.Vfetu.ni.G e~n.

(4~ ~t:flj·

munkás tanfoly:am, iliállitás és Tudományos
ewadasok, mLnden a magyar népi demoíkráda
egyre hatalmwsabb er·ejffi bizonyrtja S mmél
\,szoa,bt.an ráálltok valamennyien a dem<Jikráciank utjára, annál vhlágraszólóbban k"épitnet.
jük a magyar gyógyszel'észet jövÖ,Jét
Homap kezdődik a Szabad Szakmler'Ve.zetek
XVIL Kongr,esszusa, amelyre a világ összes tá·
Járól eljönnek hozzánk a munkássag küldattei,
hogy hrtet tegyenek a do~gpzók ·elévüli1cetetlen
.,Gyógyszeiészek az iskolaért" mozgalmat, mek- jo,gai!ól a munkabiztonsá;g és a munkabiztonsá.kora hgyelem kisérte minden oldalróL Komoly gvt véde mezö világ1béke mellett., lVJ:i magunk,
helyet szent~eltek a Centenáris Gyógyszerész Hét ez a szaknia és mi, gyógys20er-tári dolgozók, ma
minden komolyabb megnyila'tkozásának és igy el- este befejezzük a Centenáris Gyógysrerész He.
sösmban annak a mozgalomnak, amelynek kere·~ tet, hogy átadjuk a helyet, az ünnepi napokat
iében dr. Turi Pál kar.ársunk átnyujtott Lukács es az ünnepi lobogókat a Szabad SzaksZ/ervezeSándor országgyülést képviselőnek, a Pedagogu .. tek Kcongresszusi hetének Ha véletlen rs ez a
sok Szaks2<ervezete helye~tes főtitkárának, egy találkozáts, akkox is jelkép és figyelJmeztetés a
jelképes felszerelést Tudjuk, hogy ennek a mi szakmárlk számára, hogy itt ebben az or,
"Gyógyszerészek az iskoláért~' mozgalomnak a szágban rezentul csaik a jólv<\g!2lett munkának
célja, hogy ezer általános iskolát lássunk el a lesz becsülete Csak az élhet jól 'és csak az él-.ükséges kémszerekkel és vegyszerekkel és gon- het jobban, aki többet és egyre jobban dolgo.
doskodjunk azok utánpótlásáróL Ez a rnozgalom, zik. Éljen a magyar gyó,gysver,észek Centenáris
amelyen a Gyógyszertári Dolgozók ,Szakszervezete Hete! Éljenek az azon megjelent szürke dolgo,
együttmüködve a Pedagógusok Szakszervezetével zói ennek a pályának l Éljen a Szabad Szakszer.
az egész gyógyszer észtár sa dalom segitségével vezetek XVII. Kongresszusa! Éljen a.z 50 éves
évenkint 250.000 forintot takaiit meg az államnak. Szakszervezeti Tanács!"
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Megnyilt a szakmunkás-tanjo/yam
Az ünnepség és a jelképes megnyifás után
:Végre csakugyan és :Véglegesen megnyilt az a szak-·
munkás tanfolyam, amelyé• t labo1 ánsaink és
technikáink kiképzése érdekében két év óta hiu~
colunk, Mert nem akarták, hogy ez a szakmunkás
tanfolyam meginduljon. Nem akarták a tlllajdo-'
nosok, akik féltek a szakmnnkásokká lett labo-:
ránsok és technikák magasabb fizetésétől, de el-·
leriszenves volt ez a gondolat a szakszervezeti tag5ág egy r észének is. A mnnh'llvállaló gyógyszei é··
szek, 111ondjuk ki nyiltan, jobboldalon álló cso-·
portja, a saját kenyerét féltette leendő szakmun-·
kásainktót Arra gondoltak, hogy azok néhány
hónap alatt mindent eltanulnak és egyszerűen beállnak a helyükre a tára mögé. Ha nem is nyiltan, de esetleg néhány gyógyszer táltulajdonos segitségével. Most beigazolódott, hogy ezek a szakr·
murikás jelöltek nem akarnak egyebet, csak tanulni. Hogy tudatositsák számukra, magyarázzák
meg nekik az évek óta végzett, folyamatos szakmunkál, amelyet eddig csak gépiesen végezhettek De tudják azt is, hogy azzal a szakmunkás oklevéllel, amelyet a tanfolyam megfelelő elvégzése
után kézhezkapnak, megnyilik az ut előttük,
Ileillcsak az intézmények házigyógyszertáraiba,
jlanem a gyárak\ laboratóriumába is. És munká-

jukkal seholsem a gyógyszerészeket pótolják,
hanem mint szakmunkások végzik tovább és egy-"
1e jobban saját munkájllkat.
Harimann Tivadar kartátsUrik lelkes és buzditó szavaival kczdődött el 3; szakmunkás tanfo-·
lyam első órája, amely azonban ezen az órán
mégcsak a személyi adatok feldolgozásával foglalkozott. Hogy mekkor a buzgalommal jött el ide.
az Egyetemi Uyógyszeiés""ti Intézet előadótermé
be az a 120 ember, férfiak és nők vegyesen; bizo-·
nyitja az a jelenet, amikor dr. Turi Pál kartarsunk, a szakmunkás lanfolyam egyik tanára fele
ohasla a két csoporita osztott hallgatóság lanrendjé!, egyszen e 120 kézben ziz~ent meg a pap\-·
rps és 120 ceruza jegyezte az 'elkövetkező 6 hónap
tanulmányi rendjét És ott voltak a többiek is,
Ligeti Ferenc, Ligeti Viktor, dr. Kenéz Endre,
Sziklai Béla kat társaink, al~ik kémiai, fizikai,
gyógyszerészi" jogi, világnézeti stndiumokra, fogják az egybegyült hallgatókat megtanitani.
Mir e ezek a sorok megjelennek, akkorra m:ir
ja' ában megindult az :oktatás az első szakmunl<ás tanfolyamon és valóságga lett Fehér László
katlársunk, a megnyitón elmondott az a néhany
szava: "Eleget üm1epeltünk, most már kezd,iü;k el
a munkáU"
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Hozzászólás a szakmunkás·tanfolya.m anyagához
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Január
10

tás magasszín,'onalu is, rnet t ezáltaL különösen a
fiatalok módot találnak mra, hogy szakintelligenciájukat emeljék, ha ene meg van a képesség\ik.
De a vizsgáztatásnál a gyakorlati tudás legyen az
éttékmérő és ne bukjon el a hallgató, ha a szel•
len1Í 1 észen nem tudja el ét ni azrt a mér téket, amelyet az anyag magasabb vonain része megkiván~
Csak ennyit voltam bátor közölni az oktalás,-felelős kar társsal.
PÉRCSY LAJOS ISTVAN

Egyetlen tulajdonosi érdekeltség

Gy.
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28

Engedjék meg, hogy én is hozzászóljak ehhez
az ügyhöz. Először is ana kell "igyáznnnk, hogy
az anyag szellemi része ne haladja meg más ipari
szaktanfolyamok anyagát Mert lekinteibe kell
vennünk, ltogy a start Ileill egyenlő alapon indul.
Lesznek középiskolások és fiatalok, de lesz közöttünk olyan is, aki 3 vagy 4 elemit jár t és tul van
az élete· javán. Másodszor, a mi munkakörünk
kötve van és a"'t nem lépheljük tul. Ezért éns~e
dntem az a helyes megoldás, hogy lehet az okta.,
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A gyógyuertári szakmunkás·tanfolyam óraterve
Deoember
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Áliványedényzelef,

gyóiJ!Iszertári

és laboratóriumi Felszerelési cik·
keket raktárról szállit

)

A Cenlenáds Gyógyszerész Hét második nap-1
ján, vasátnap délelőtt az Országos Gyógyszerész
Egyesület rendkivüli közgyülést hivott össze, ugy
hogy ene az egyetlen alkalomra az Országos
Gyógyszerész Egyesület ujra autonom testület
lett. A már tárgyánál fogva is nagyjelentőségű
közgyülést Szele Béla szolnoki kartársunk vez<jtlc
le. Magának, a közgyülésnek a lényege a fuzió
kimondása, illetve a Budapesti Gyógyszer ész Testületbeolvadása az Üiszágos Gyógyszerész Egyesületbe. Ezt hatáiOzatilag• ki is mondotlált.• Ezután került sor az ui, alapszabályok ismerUetésér e
és elfogadására, amelynek belügyminiszteri jóvát·
hagyása után az Országos Gyógyszerész Egyesület egyedül fogja képviselni minden magya• 01Ezági gyógyszertártulajdonos érdekeit.. EzJ'nkivül
még két igen fontos határozatot fogadlak el. Az
egyik. egy olyan lehetőségnek a megter em tése,
amelynek ért~mében minden tö1 pe-gyógyszettár
tulajdonosa is hozzájuthat a maga jólmegérdemelt nyáli szabadságához. A másik határozatban
kimondották egy Országos Szakkönyvtár létesitését, amely lényegében az Országos Gyógyszerész
Egyesület könyvtáránaJ4 a kibővitését jelenti a

Budapesti Gyógyszerész Testület könyvtáranyagával Ugyanez a hatáwzat intézkedik anól is,.
hogy egy uj modem, tudományos könyvtár beszerzésére n1egfelelő összeget irányozzanak elő . ,
J:z az igy kibővitett könyvtár novembet 1.-én
nyilik meg a nyilvánosság számá1 a, a~ Országos
Gyógyszer ész Egyesület helyiségében és szombat
khételével. naponta 10-1 óráig látogatható .
Valójában ezeket a határozatokat ismertette
F u n k József !tartár sllnk Országos Szakosz-1
tályunk taggyülésének a végén és e beszámoló után
deklarálta az elnök, hogy mi,, a magunk részéről
<:sal< az egyszerü tudomásulvétel álláspontjára
helyezkedhctünk, 1 de örömünknek adunk kifejezést, hogy az Országos Gyógyszerész Egyesülel
élén olyan kipróbált harcos elvtársunk áll miniszteii biztosként, mint Harangi Sándor~ - De
fjalán ezenkivül is mondanunk kell valamit. Azt,
hogy nekünk jobb igy. Mi ezentul csak egy tu-·
lajdonosi érdekeltséggel állunk szemben és nem
kettővel. ők sem fognak állandóan egymás1a hiyatkozni, egymástól bátorítást ''árni, ha mi sZük..
ségszerüen velük együtt akmjllk megoldani dolgozóink sürgető szociális problémáit.

A GYóGYSZEMst

Igaz történet 13. örökösről

nem hiába mon<iba ki a il>aJálos itéLetet a i1eáljogu gyógyszertár:a:k népes .őr ökösefu cllen, mer\1
Az uj gyógyszerész~, rtö1vény a ,reáljogu ;:;yogyók nem tudják és sohasem as Jogják Irudomásni
.szertára!k idejét ás kimérte.. 1949 juruius 30-tig, n~·· venni, amit. Olt rKároly népjóléti miruisztei monkik is személyjogositaniok kell ereket a gyogy- dott: "A gyógysrer tár megszün~ ru anybánya lenszertár<l'kat Ez azt j~IenM, hogy sem ügyvédek, m" ük még mindig ugy !rendelkeznek, minthogysem henlesek, sem rövidárukeneskedők nem Je- ha ez a 13 és a többi örökölj számár a még minhetue:k egy közegészségügyi inlézmény tulajdo- dig busás jövedelmet hajtha)lin31. Mert öket nem.
nosai. N em élvezhetik annak használt és nem le- évdekli az, hogy egy gyógy:sl'leribárnak mi a >i<őZr·
het beleszóláSillik annak ve"'etéséhe.
egészségügyi .vendeltetése. öket csak az érdekli,
Épen iti van előttünk eg(Y példaJ, a miskolci hogy abban a gyi\gyszertárban ne nevelj"nek
"Oroszlán" gyógyszertár igen komoly és tanulsá-· gyaloaniokot. Hogy abbfrn a gyógyszetárhan e,.,uy,
gos példája,. indnunk kell errŐl! a pabikáról, hog()' lfliilber dolgozrek három helyett Hogy Őlk maguk
gyógysverész-tnlajdonosa, tln. Királdi János kar- l il- an minél többeL zsebrrer akhaJSSaruJI~ a jiövedetársunk Auschwitzban elhunyt Fia, aki gyógylemből Arra ellenben van gondja az üg(j'véd ut···
szerészhallgató volt, !94tl-ban beJellait a depor·- nak, hogy ,a J.oollektiv ,szerzódéssel és a Szakszer-·
lálásban s21erzett be~~gségébe. A gyógysrerész é~. veze~Uel s~emben kij1elent:se, hogy a hatosági ke~
"saládja, tehát IBipuszJnll\ De maradtak ö•ökösök, tzelönek nem jár ügyeleues dij,. A h31tósági kezelő
még pedig pontosan W-an. Ennek a 13 örökösnek tehát az Ogyvéd 'Ur és .védenoei érd~kéhen köte~
a kép'"iselője dr. Nage! Edgár budapesti ügyvéd
les éjjel-nappal
•szo\gá:lrutban lenm csak wer~
Hogy tisztábban lássunk_ (megemlitjuk, hogy .en.
h ogy ezek a \Oéiclence~, akiknek semmi közük
nek a g:yógysZJetlárnak ,a for;galma az 1947-e~ esz- sincsen a gyógyszerészeth;,z, a jközegészségügyhöz,
~endőben 1'87 OOO Iforint \XJl!., u:n:ig most !948 Januminél jobban megtaláljfák számHásuka! .
ártól, 19 hónap ahdt a lforgJ>lom !&!,ODO forintra
Ezzel csak !0\gyetlen sremléltri~ő példát muba.-·
emelkede.ti. Meg kell ernlitenünk azt is, hogy bár
ttunk
be egy, a multból ittrel.redt il<öz.egészségügyi
a Népjóléli MimszMrirum még nem hagyta jóva
életéből amelyet most ámma 'bocsájc,
•intézmény
ll!Z örökösök kér•elmét, a n3 örökös uralkodási jo-·
gá~ egyetlen kö2Jegiélszs~gü,gyJ intézmény~en, ők a
1tanak.. Es nyiiván •ezért nem akMjrák emelni a
prutikát már is áruba lbocsátotJták. Ez azonban terheket, azért dolgoztatnak csak egyetlen gyógy:még nem ,elég Bele is szálnak a gyógyszertár• ve-, szerésszel, hogy a gyaillllúlan \Oe.vönek an~ JOb-·
zetesébe és nyomatékosan tfe:lszúlillolták a ható,ság.i !<ezelőt, hogy nem volt joga dr .. Kiss István ban dadhassák "portékájukalll''"
o~L "yógys~mészt !948. májusában alkalmazni,
(-sz.)
O ,egyedül is elvezetlhette '"olua a patikát.. Sö.t:, a
13 öröl<ÖS nevében a jogtanáJcsos nr kifogásolta
a>ll is, hogy gyakomokol is me! velbek a gyógyszer- RAJKO DA!I1JANOV,
tárba Ahogyan a jogjuanácsos m '""' örökösök ne·'
a bolgár Szaktanács és a nemzeigyülés elnöke
veben megriyüatkoúk, ""~kre az alkalmazott."hTh
a bolgár munkásosztály üdvözletét hozta.
sen1n1i szükség lllincsen és nem lis volt, ezek a patt ...
-· A felszabadulás utáni rövid négy év
kában 1ézengenek., Dr. !Kiss napokat töltött Bes-·
alatt a bolgár nép államositola az összes ipari
ten magánügy ekben Majd •az ügyvéd UI igy fe,~
és bányavállalalokat, ·- mondotta -- államo-,•
jez.i be l•ewlét: !'A pail~kál~ öl;' nem. ter~elheti meg
sitotta a magánbankokat, a nagy báztulajd&!eleslegesen, megj pedig az e~d:ktarsa.rva]. ~ ~n
nokal és rátér a mezőgazdaság szocializálásákényelmi és egyéb szempontJali IUen.r rovrdith<Jl!k
nak ntjára is . Egyte jobban erősödik a mun,..
meg ·a trula jdonosokat"
_
kások
és parasztok szövetsége. Ez év szep..,
Mindenki lássa mell/ és mindenki tudj'a meg
tember végén nálunk 714 f.öldmives munkásKartársaink, hogy az nj ,gy<'\gyszarészli törvény
uöve!kezeti gazdaság mükt'odötl, amelyekben
mintegy 50 OOO család szöve!kezett.
-- Hatalmas tervszerü épilés kezdódött
Blj!gáriának modern ipari állammá való Atalakitására. Az utunkba torlódó sok akadályt
nehezen győztük volna Ie a szovjet szakszer-vezetek gazdag lapasztalalai és a nagy, testvéri Szovjetunió bökezü és önzetlen segitségc nélkül. Ahogyan váll váll mellett harcol··
lak testvéri népeink a szovjet hadsereggel
együti a hitleri banditák megsemmisitéséért,
ugy haladnak a jövőben is elválaszt}.ralatlalml a Szovjelunióval és al. nagy Sztáltnnal az
éJen a béke és a demokrácia megszilárditásllérl, a szoeializmnsnak országunkhan való ferkenőcsöt.
épitéséért..
~
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A gy6gyszerész!lyakornoki idi tananyaga
Azok, amiket mos~ elmondani akarok, szer -·
veserr hozzáfüződnek Andriska professzor ur szavaihoz, melyekkel szép és mel~g ünneppé avatta·
gyakornokaink centenáris tanulmányti versenvének eredmény-kihirdetését.
"
A megdicsért és kitüntetett fialal kiirtársaink
a legszebben dokumenlálták' együttérzésüket azok-·
kal a baladó szellemü fiatal pályatársakkal, akik
..Tanul.i többet" Jelszóval igyekeznek
gyógysze1-észi pályát minél magasabb tndományos' s~Ínvo·nalra emelni.
·
:Az a tény, hogy az Országos Egyesület kormánybiztosa lelkesen áll a fiatal Illener áéió 'mellett, biztesiték arra, hogy gyakornokaink kikép-·
zése érdekében sol<i fontos intézkedés fog megtörténni.
Gyakornoli"aink gyakorlati kiképzését mi gya ..
korló zyógyszerészek vállalink "és ene épiilt fel
az u i kiképzési rendszer, melvnek egyik il'(en fonfos és nélkiilözhetetlen lanideJe az a két félév,
melyet a l'(yógvszerészhallgató, mint gyakornok,
egy l'(yógyszerlában eitölt
Sok vita folyt a mnltban is, s5t ma is arr óL
hogy a gyakorneki idő beállitása a tannlrnányi
időbe helves-e? E"ek a' viták üléseken, sailóban
nagy nyilvánossá!( elölt folytak és épen ezért. er-·
ről nem is beszélek.. Inkább litról kivá'nok! szólni,
fUni jelen ellíadásom tár gvát is képezi, ho!!V az
ndoll helvzethen hogyan lehet leldobban kihasz-·
nálni a ~~rakmnolci szor~almi idö.f.i termésizelesen
n halll(a!ó tanulmányainak Javára.
A réui rendszer gyakornokainak a gvó!!vszerlhlrban töltöt!' kél év alall íi<!en sok tanulnhmlóia
voll, melvnek élő bizony·itéka a ma is kiözkéz~n
Forgó gyakorneki tankönvv és azok az i. l professzor urak. akik a gyakornoki vizsgákon Jviz"gáztattak
Kedves liall~talóságorn l-egnagyobb része rné~
~zen renrlszer szPrint vé~zett és ha visszaemlé'·kemek ezekre a vizs<!ákra, megállapilhatiák. hngy
azokon a halleatóklól igen nagy és sokoldalu ism."..,tet követeltek., Természetes . hogy n11vanilven
•zigoru Wóvefelmények álltak fenn a· jani!Dfónökkel szemben is.
Tanitani kellett a tanitófőnöknek és komolvan
meg kellett tannini a I(Yakornoknak:
·
az anorganikus és organikus kémiát.
a fizika alapismeretei!.
növénvtant,
farmaÍwgnóziát.
gyógyszerészetet,
gyógyszerészi technológiát,
gyógyszerészi jogszabályokat
és kereskedelmi isinerelekeli.

a

A vizsgák szinvonala évröl-évrei emelkedett,
ezért az egyesület szükségesnek látta a gyakornold tanfolyam felállitását. ahol a gyakornokok az
clméleti tárgyakat alaposabban tanulhallák meg,
lllint a gyógyszertár ban,. de a tanfolyam pótolla
a gyakorlati ismere""k hi,ányál is, amik a gyakorlat terén az. ország kiülönbözö gyógyszertárai-

ban miiködöll gyakmnokoknál nagyon is érezhetők voltak.
·
A gyakorneki lanfolvain megfelell feladata•

-

-"

fiaK

.

Az nj kikéozési rendszerben a avakornokok
tanulmányait illetőleg csak az a külö';;bség a régi
rendszerrel szemben, hogy az elméleti lárgvakat
a hallgató az egyetemen hallgatja, mig a gyöl!y<zerészetet és a hozzátartozÓI egyéb tudnivalókat
továbbra is a gyógyszertár ban kell elsa jálitanin.
Ez lenne tehát a mai gyakornok tananyaga
~s ezt kell ma a tangyógyszerésznek tanitanhL
Sokszor halljuk azt a kivánságol. hogy ezt a
tananyago l közelebbrőt kellene köriilirni és , alami vezérfonalat kiván u~ni a lanitőfőnök. mint a
gyakornok, hogy rendszeresen á!lekinlhesse a tárgyal.
A 64.050/1943. V K . l\i. sz miniszleri rende-·
let meghatározza és előhja a tananyagot, azonhan az a tapasztalat, hogy a rendelet nem simul
hozzá a lehelöségeR\hez, melvek a lani!ás és a
ta~ulás szempontjából ma ·a gyógyszertárban
adodnak, azért ez! a lananyaget ,a gyakornokok
rendszerini nem dolg-ozzák át.
M'eg kell tehát ker esni a( lehetőségek határát,
hogy mi az, amit iegy gyalwin<>k a gyakarnoki év
alatt elvé11ezhet
í\' ~finer~a gyó,gysze1·fár 1gval{(nnoka., Galan1~
bos ~fáda. meakisérdtr~ a maximumia- kihasznáJ..;
ni a ~vak10l'noki időt és Íehetósé~ szerint U!!V re;rlsztrálni a véazPtt munkát. hogy az a tanidó· vé···
gén 'lÍttekinthetö Ieg~·en..
Ez a munka egy kisér let, amelvMI ki lehe-t indulni olyan gvakol'lati fnnanvag összeállitás.ához. ami ma!!áhan foglalja a gyógysze'l'·észi
technológia Ir kintélyes 1 észé!.
NagVon kivánatos volna azon:han. ha rnincUtt
több és több gyakornok végezne J,qsonló kisérleti
munk:it. m€rt f"Zf"lr c,gybevPtésévrl 'mPttsZel'ke1szf~·
het ö lenne az a tökélete~ vezé1 fonal. an1elv rPndki-·
vül megkönnvitené a fanitófőnlökök munkájál! és
a g~'akornok tanulmányait!.
Minden elméleli mnttvar:\zat helveli le~th~lvr-·
sebb, ha ismertetern Galambos Mária mnnká iá!,
nrni, mint emlileltem, azon feljegyzésel<)höl te~ö
(Jik ~össze., me]yeket
az év :folvamán b.
t.tVakorlati
.
mnnkája közben megirt
VAZLATKöNYVEK. Ezekben lehelöle~t mln(len R"VRkorJati 'anyag

Megindulásui

it:!en

Ia.fzban

Vari Inegörökifve ..

ügyes ceruzaraJzzal mü,fatja

be a budapesti Minen•a gyógyszertári külső kénét.
ami r,eyszersminrl leirá~n annak. an1it az lidevo.!
natkozó .r·endeletek megldyánnal\1. 1
A továbiliakban a munkaaszlalt raizolia le 'és
rninden fiókjába beleida annak larfalmát. felsze-relését. edényzelél, eszl<özeit, sth A munkaaszlalon raizban 1láthatók a sziikség-rs rnérlegek, ~u
lvok, hivatalos könyvek. amPlvek a recentm:lho1:
s'xüksé'(esek, luoe, l~ll, tinta é~ a legaprólékosabb
tárgyak is. Ill felsorolia a 260. 520 sz. rendelethen
előirt felszerelést is, hogy összehasonlitható Ie-·

A GYóGYSZERÉSZ
A GYóGYSZERÉSZ .

626

~~~-----------------------,3-,-s-·z_e_k_r-én_y_l_a_z~el~ö~i-rt_n_1 e~'s-z~~a-l~t~á:ll~y=al

Lerajzol kiF

nyen helyes---e az ö munkaasztalának bet endezkése I:ÖIJ eg'··· sapkás savü,,eget lS ..
.·~.. '
··
·
különleges mun a~·
lá · ·
f 1
és felszerelése? Len egy u. n . ,
'.- .. . _
A ·betendezés Ieirását. és. raj~o. s~t .~~r o y·
asztalt is. amelyet közönségtol _<gy ~agas m~t latja a materiális kamránal
a,pn?cenel/s, ...
,;álaszt eL Itt készül_nek. a kul~nlJ~ges m~n deHoe:'.··' a "'.rógyszeitár m.eg.tsmer.~s;e, 1ne~ toke,fal
'11]"ínó tefephnai kész.Itmenye.k: In~~z~~mo . ,1 l
v..
~.·
l
k
ts.,.{/ ala
"
t J k
csok la J< a·- letesebb legven, még a he ytseg~ e.pt ~kz'"" 1 h Pl ki niok stnil oldatok, s eu
eno
'elekh ,o-1, 1 a .JZa't JS
. c"Ik.e'szi·t,· melvből tisztan 1atsZl_. az, 0~1'
w u . '
l , k előállitásához
.
•
.
'k
gf
1
csok, lmpok st J ' me ~e , l
.. , "kéSzülékek\·a gyógyszei tár, nielyben do1gozi ' me e1e1-e
mos mdegitővel, g~zlan;pava ' szuw:.l , készü C az
d .l Iben előirt követelményeknek Ha lapozkel tölcsér ekkel, ptpetta,•al, ampuilaio to • 11 fl
'aa~~~k eae \ázlatköuyye!, ugy élezz.ük, h~gy egy,
lékkel labdacsgéppel, kepformá,•al '!h, '" ~-- !l J
gatjuk a gvógysznkönyHt, a 200, 520.
1daepleotzet e's csodálaios módon percek a.latt
asztal Ez a tajz
l .1 1 · h
""ogvszertai an szu
SZi- 1 en
b.
ógys "'r
'an Ja ,szem! e te bm, od~yés~e~' au{elv lehetövé teszi előttünk áll az ugynevezett sza a 1y os, gy . z~;·
.
.<ég ,an o \Hll eten z
•
, ·. , ,
'lk"!
,
itált és üvegben t~rtott fmctusataz összes ··gvógyszei alakok: elkesztt~s. ~t•. a~ e u.' t::n pm 1o1 sz
,. l
.. ditt ragyogóan
'
·.
'· 1 . '
elhagyná az offtcmat es teJ- val semenjeivel, herhatva , mm • ':.
.
hogy a recep mm~ 'l z asztalnál a gvakmnok is tis;ta üvegjeivel és egy fiatal an!bteiO~us .gyogymészetcs,
enne all!~~t t am't'mesteic
mindigv
szeJészhallgató,al. akiuek reggeltoheshg rengeteg
0
nyugodtalJhog~·
dol!(ozhat,
·
.
·
k 3 at
dolga akad.
.
szcmmeltmthat.Ja mun ] ·
'bb'I igen szórakoztató \fejezet
. .t 1
Ezután egv 1ova ·
.
. •
p
t' lc•'t'a a uvóg,szertár heiend.ezese, ea. ,•ázlatköny,ben: a gyogyszertarl
r_.zu an
J,
"'.J
.J
k beosztása\, a sze!k!r((ivetkPzik
rajzolia a szekJen:ve~e.t, azo ' t'
kétl<iereszkömvdés,
" • ..
l
lények fiókjait ~en p egymas~ ~;ol:. os sz~kré.Minden hivatalos köny vb~! k~szu~t egy •m nles egvkeresztes. meskeiCsztes. Il ·t'' k""... .
!alap Labmatóriumi könyv, vizsgalahh n._aplko;\ de•
• J
1 t t ·J1nát ku on-- lllJOn a
1n onvv
nveket., felsmolju azo\. 31 a
•
k t
' k"'
enieilliu könyv. sacc 31
• '
.
'
. ..
kben eltartott sz ei e e • a fd<lus on~v, p . , : . l
k pénztár napló,
folyadékés _pmu.~regeel<bClJ exs.iccátorokban tar- ~tb.... azutan napi penztan apo 'l --t .'t ra hogv
l, l. ,·agv sai ga uveg.
, •,
. t' '
l 'l , l • t's stb
uj!y esopoi ost' ,
.
"". . . . . , - k t sUi Ezzel olyan áttelun es, hite nvt van ai a . . ..
.
'tét l . h sz·fando kcszitmen:ve el, .f . t bh g'vógvszerek fe·,.~ nbból . a gvógyszei táJ \fm ~a~~n~.·~ rezE-~1 azc ~~yn:Ve.-1
gyakOinok a cg on osa
. -.
: t ~ége jJontosan l{;t\unJon. z
~'">
mp ~lnelyet,
a .:
cn módon
ör-ö ln t In eg az
na,
~ . t tacws;
.• ,. • ( feJ'ezete
a vázlatkönyvnek
~ett.
ha nenl -.l
I~'
, rszeikötnr'' hosz-·
zet\ 'esz
admnusz
.
1
emlékezetében, akkor 3 ~ . a gyog) d· hiánvtala- l·ülön dicsélelet érdemel.
szu tanulmányozás.~~ u;t.l~m senl1 ltdio.,.JaalmnÚ r:.aJ·~
•
, •.
egyes -készitményel1t
l 'k t 'b
esm Ha a <ez
'
.
lllindezek utan J.at~r'. ~z . . s" készitményt
null etn e ·eze e e.'
'l állandóan
d lehás:'ua. Közel 80
';kiálÚ7-0lva tanul. a IllJZO asn.a. t
másl<'rn? És ha Iillitott
ezek nagy Ieszebo
ek elé" állandók
dés,
el,
l ás on is benintatja azokat:k ms
itten ey tészét
ette meg. ap:la a
t
·J- t exsiccátorokhan tm,
,
Az anOigan.I lL ;1\. t">
~.
.. t k ell a z . cxt1
. . yoSI't otla kt' 1'crmésze1111CI
, t lacllum
b"o ,a l lek'o'IIII' a SoL Stw- a ~aklawzasJ a
k tsh
1
'e . 11 mre
;t; ' a e.
~vo'gvszeiiárnak
1ani. ,agy mteJ · A
. la'J-szekr·e'nvhen például rlkészitette és maga
'k l .~.alhas
· · .. e«'ét
z 1 oo
, ·
.
les hogv ezen so e o· l 3 T' b 'l ~égis 'lan:J;illóo!Újok ampulláhan vankT t's de gyakor at ee .l" o
l"'ll'
pl·I·a?lnu u.v ~J ·.
n piast lalal, 1nel t a'; "
e. tanulta hogv ezek a nem 'J tze o •
, 't
k!is n'ennvi,ségek e oa 1n~k leforrasztva. amihol m g, 'I'"g~ss:\niól .ii'a, csos elkésziteni, mer
k"ltséget jelent lgy
, 'l n1en~• ·el( légtnentese:n. !'!Inak
VI a
""'
lá!':.a maiitnenl
csak. ft erels!ui?Icum
Civst és sicc\'.•
.
k
keszt
c's
hogv
soha
Nahmnt
su
"d ·
'It zat1ann1 e· a
·
·
me14talá1lll·: a . '
rsl és sicc., 1\fagne-s su·
ho~szu
I eig vabol-~
. lt·l
(mbontcunlIf c~
1
í'l ne feleitse,
e e.IaJZO
.. ' az' illóolaj szektényhe NTahium
·
cum . KaiJ'ttlll ---Natrium
"Z "· !nptillázott olaJokat 'lS.
furicum, Zincunt su un. . •
lfat Alul1niniunt
K lium alnminiUID su
'
r
. fl r.. ,-ógvsznkönvv azon tmtmtcum a "'Jl"<t"s't Igen étdekes Jneg If!Ye..~
Kiilön lapi
a ·~ . . , b an:.. h '-'
'i ·ös
a ",
. ' <ulf. stb . sli> elo
G al I abos
lnai 'I a ". ._ mt'kroskop alatt,
. a .jcn·zt
l k ae gvógvszntar
készihnényett. nie ve ll~ l , ,
Ezzel szemben lésel\.et végz?tt al~ol~ kikrist~lvosodftsát tanul•ölél helyen vannak e lC yez-:,·
ll l 't és h" ir- mikm a tehtett. o ak
l ll a kristálvkénződb<
· ·
ó rszertár egvJ ;::- H) 3 {3! •
1
A
ki osz op a a
k
1rralzol.Ja
a
gy
~
.
l
'll.
átn.:edénveit,
melyel\J
mány.ozta
t;tn
·,
la:lalos.an
sz.ép
jelenségeit
so
,.,
· l'
on gvogvszrre z a ' '
1
ll zo es c O(
n~ 1~0 la az : . ··k Külöri ida le a köt..,ze1 sze{- igen l C e:n . - készitmények lapjár-a is.
vlla~osan tmtLmdo
't lr-I~izolia ·a fétnlrme.z:- ~zm letalzo1.la a . "
~ ·s alkalmasak. hog)~
rénYt. annak hel en eze;e .' , ·s· iodofonn-crézt kell
Ezek a Jnlmkalatok, al. I~ ~ dást átisrné!elje la
tlol>ozt nHl v ben a xero mm e .
:-:-,
...... elso" e'vben tanult kennm. uk' "l a nver·s sók
.
~..
.
"'"'
l'
ezen
Ivu
1at t::mia
!
e-vakmnok, tn.egt.anu ;a. ,
é~ mindazt ·az apró
l
t
lelt a kötszel ek csoma~to
tisztitását knstalymatas;Ht. a:J,•ok rlőállitásáról~ &
Kiilön apo s~eni Y kibontott steril \atta foúst mnelvcket a szép knsl
lásának. ~h~\l~etatul·~notelet'g_fd a csmna~oló papi~J
,, '
not es l\n.I on
d lk
tsmrrni l;:elL
..
J·o·nnek' sorha.
r k
e Cllllnehezebb
et a g, .L . l'a
a ren
vatla
'
' .•
b
nllt!sa e o ezl a készit.:.
•·étrgeket, mel~~
1
•
,
.. ..
•
rlf Jálunk
eraJZO •
l b
l Jllffi an a
.
Ő at
!i:.el kozott IS nler.~a
f l \•an tü.ntehe Inindaz hog' a a ora OI
• .• "l
sikerült és ~ 1
pontosan
e
.
.
·
•t
A
preparátum
kttunaen
·.
t"bb
szép
kéjét. me yen
, gvszcrkönyv tn:egkhan.. men\ .
• •.
l
amtt ez a o
adat
melyet
a
f!.YO.J
l
.
"
hol
a
iodot!agahb
lett
egy
elmem?':;
rozat
nvuilott
Egy.
nz
''"'.•anezt teszi a .i.od~fOJm-gézazeini' !Sé.I·dael<li a fiatal fm:dulaton át lefutó rea <elO ;o
'l 'C~ betekinthet
~
fmm
tartal om Jel.zes e •az...
eov ilyen k,eszi'tm énv
. kapcsan
, . k,me'
i~ba és ha roaJ'd
gyógyszerészhallgat~tl. l" . ·ben ea' falba vájt a"gyakomok a gyÓf0'SZereszt em
.
.
Láthatunk a 'az at <D n)~
"·

a

es.

szet'Cl~re ~z

oz egyetemen ezt a tárgyal egyetemi nivón hall ..
6atni fogja, •könnyen megérti, a vegyületek szeny~yezéseit, amelyek az előállitás folyamán a ké ..
szitményben mamdhatnak!
Az előállitások leirása tugy történik, hogy
előbb összeállifja az alapanyagokal, melyeket a
összeszedi az
készitméi1yhe2l használni fog, -

feh~~1ődik

lf~nu.m ~s"l~alc~l~t~náris
~

elő;

~nié~"t ig~et:le~~~Clso:~=:~m f~l~.iÜ. l~of4y

c,;~

~a

d

•

·e. ,

H

d -,

L

'CsOina~

vó~yszer·könyv

~ze-

l'e'sőbb

vett.v~Jletekl_t

A mnnkamen'elet nem ugy ir ja le ahogyan
az \alan~ely előhatban meg van adva, hanem felbontja kisebb 1észckre, pt. a Ferrum sulf. oxyduC
latum készitésénél:
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edényeket 'agy készülékeket és vázlatosan ugy
le azokat, ahogyan a munkamenetben
használja .
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vizsgálat
Igy hont szél núnden előiratot, legyen az kéC
rniai, \agy gale11usi készítmény.
Ez a módszer ~~ leggyakorlatibb, me1 t majdUein szen1ünk elé lmázsolja~ az egész Inunkame'-1
netet .
A l'ajznak és a mun!~avázlatnak ez az együttese minden ,készitményJ··e· alkalmazható és nagyon kivánatos 'o Ina, l; a Galmnbos Mátia tnindazon készitményl, amel~ az ő vázlalkönyvéből hiányzik, pótolná és tzzel kiegészítené ezt az éi tékes dolgozatot.
Hosszu volna mégcsak át is lapozni ezt a két
~öt et es nnmkát, de nrm is lehet célom eg~: enként
lSnteitetni az .egyes lapo~at. _csak: annyit ..kivánok
.az egészhez hozzáfüzni, hog): · minden egyes ké'.s_zitménynél ni?ts és más gyakmlati fogás az, ·amit
·a Ia_jz kiemeL Gyalnun hallom, hogy az eg-ész
~yógyszerészi gyakorlat 10-15 fontosabb munkálatból tevődik össze Kérem, forgass:\k ezt a ,·ázlntkönyvet és meggyőződnek arról, hogy pl. a szümennyi fortnája, milyen sok eszköze és
' l'lennvi érdekes fogása van, nem is szólva a szÜ-·
nu11e1'eK különbözőségéről "és a szütendö folya-

l

v
szüt·őpaphos

lv

közölt

dékok fizikai és kémiai ,tulajdonságairól. Nem
!5-féle munkálatot, hanem sok százat ismerünk;
és soha sem tudunk elég tökéletesen dolgozni.
Évtizedekig Lehetünk gyógyszerészek és még min ..
dig ujabb és ujabb módszer~kie fogunk rájönni,
melyek tökéleteSitik gyógysz·ereinket, De· ez ri.
fejlődés !iirvénye, ami lermés:~Jeltcs es ezt a fejlő
dést látom a gyógysze1észi gyakodatban is, Én
nem féltem a gyógyszerészet j ö\ ő jét
A gyakornaki tananyago t nem szabad megmereviteni, ez alatt azcl értem, hogy módot kell
ndni a g:rakornoknak 'Ulfa is, hogy olyan tanul~·
mányokkal is foglalkozhasson. ami őt különösen
is érdekli.
Galambos Máda Iészéie ez az ugyne' ezett
lanszabadság meg lett adva és igy szahadon , álaszthalla ki tudományos oh asmá1n ait Ezek között két hányhan igen szép erediné~1yt ért d.
A.z első~ ami egészen kézenfe!n·ö ,-olt, hogy
hián~·át é1ezte az organikus kén1iai isnleJeteknek
At. anyag isnieietl1ez, nml a gyakornok f.eladafát
képezi, hozzátartoznak az organikus vegyületek
is. Ne vegyünk mást, mint a sohenseket: Alko-
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hol, aether, chloroform, tetrachlorm~tan, azután
György
az a sok uj és modern gyógyszer; !IÍtelyek .legnaDisztelt Kartársaim
gyobb rész<i organikus készitmény;. Igy természeMielőtt a kérdés lényegére rátérnék, szerelnék
les volt, hogy tanulmányai közé iktatta az orga..(
nikus :kémiát, amit a Weszelszky gyakomoki tan- néhány stauisztiikai adrutot ismev'.!::tni a MEFESz
könyvből meg is tanult Elképz..Ihető, hogy mi- Gyógyszerészhallg~ató Csopor t jának adaitfelvételé-·
!Yen könnyebhsége lesz az egyeterni studiumokl ből Ezeklelt 1az adatokat a Il. éves, gyakorhoki
évükről az eg:yetemre most visszatér.t hallgatók~
alatt ezzel a rövid tanulmányai.
náJ (v1e1tük f·el. Hiámm kérdés-cs<>portra adnak
De nem fejezhetem be elóadásomat, hogy be
:választ, a gyrukmnokok szociális helyzetére, oktane runtassam azt a rajzgyüjteményt, amelyet a\ lásár a és a gyakornok•-képzésr ő~ 'kialakult véleclrógok keresztmetszetéról készitett Miután alkal-·
ma volt, nemcsak az apritott. hanem az 1egész rnényükre.
Swdális helyz.eMikre vonatkozóliag: halt szádrógokat is megismerni, a gyökerek, gyökértör·- zalék nem kapta meg a íkolle:ktiv szer ződésben
zsek . levelek, magvak és termések lupé-képei\ rn··g~lJl;apHott i,Jil•etményel< Fizetéses szabadsáont
könnven összehasonlithalla Azt az elvet követte, l6 snázalék e~yálta1án nem kapoM\. 22 százafék
hogy. sohasern a hasonlatosságot, hanem mindig
pedig kevesebbet mint 2 hetet
n különbséget kell keresni, ha az ember· a drógok
Szakma;i lképzettséilükrie •a kove\kező adatok
felismerésében biztos akar lenni Ezért különösen világitanak n\: A kérdése1kr•e el;é!rhe:tő maximális
.ió módszer a dr ógok makroszkópikus szöveti szer- pontsll:Ím 44J7 számléka ,az évfolyam állaga.· A.
kezetét megismerni és hl\ ,alaki ene képes, a Ju ..
hallgatósag 47 százaléKa :nem részesült r"'ndsze.pé-képet lerajzolni A kiállitáscm lévő 60 lupé-kép res elmélieli oktaJtásban ,g)'"kornoki ideje alatt és ·
r.sodálatos szépen mutatja a drógok keresztmet- azoknak az átlageredménye, akik rés:zesült~k..
szetét.. maidnem hű szinezésben. A szinek csak nem hakrdja meg az elérihető maximális ponlolt tétnek éi a természetestöl. ahol a' szö:veÍrét·egeket egymástól el kellett !választani.< Nem láttam ezárn 49 százalékát
A gyakornok-képzés mosl'iani rendszerét 80
mé~ sehol ily·en me~kapóan szép gyüjteményt, s
e..~é~zben helytelennek
amikor euöl beszélek . arra kérem t .. halJgatóimat, "ázalék rés:ziben vagy
hogy tanulmányozzák hosszasan a képeket és fa.rtja
Ezek az adatok •aláttámasztják azt, iamit edl(yönyörködienek benne. Szeretném.1 ·ha ezt a ta- dig is mondoth mindea>ki, SJki lezzJeb a kérdésseb
nulmánv-módszert szét vinnék .Karhh saim az !komolyabban foglalkozott, hogy a :gyakornok·
orsz:\g minden kis patikájába_ ahol ma is mü-· \képzés mostani I'e>ndszere hely,\~1len Helytelen
ködnek gyakornokok. hogy ez a sok fiatal Kolleazért, met t tmegsza'k;i l j1a az egyetemlit tanulmányoga igyekezne utánozni e2lt a dolgozatot
loat, a gyakornok az első évben szerzett tudását
Azt mondottam. hogy a dolgozat kisérlet volt.
még nem tudja fe1'hasztnálni ) a l!SYóp;ysze:rtá[·ban;
Meg kell állapitanunk, hogy a kisérlet sikerült vlszowl, a második évben jóformán ujra kell kezAzonban JiU nem állhatunk meg, hanem tovább denie az elsÖé'v·es anya,g f!eldolgozás-át.. ami :nélkell munklílkodnunk azon, hogy minél több gya- külözhetetlen a úa;nulmányok 1folyta~ásához Hely~
kornoknak legyen megadva a mód a tanulásra. telen nem u1oL.;;ó sorban azért. mert a gyógyszerTagadhatatlan, hogy vezetésre van szükség ahhoz, ~árak nagyrészJélJen üzleti szeUemtPe nevelilk öMl
hogy valaki ilyen na~tv munkát végezzen. Ezt a és nem ·a népeiléiszségÜiM' szolgáJ,altlánru.
vezetést biztositani kell minden gyakornok részéA fenti adatok mutatjlák azt 1is., hogy ezt az
r·e azzal, hogy az Országos Gyógyszerész Egyesü- ével ,a gyakornokok nem :lhasználták fel a gyac
'et bizzon meg a gyakornokok részére egy tanul- koriait1i isn1~ret:ek elsajátlitásárra A ~g.vó~ys'llE'frlárak
mányvezetöt. aki egész éven át hétről-hébe ki- na•gv reszében csak olcsó munkaeroneld !tekintetdolgozza a gyakornokok foglalkoztatási leckéjét. tél~· őket nem tanitották a szakmára, hanJein fel~
Ezt a leckét ·nem ~het tisztán egyéni el~ondolás használták ott, aJhol "' legkönnylebben és 1eggyoralapján összrállitani. ennek az ·egyetem intenciói\ sabban ]~.heteit lh<a;sznosilttani munkaJeiejüket. ' a
krll szolgálnia, mert a gyakornokok kiképzése az ,kézieladásnál. re~eptwránál, admilllisztráeiónál.
egész kiképzési rends"Y,mek csak egy része és :en- Elhanyagolták a labm atódumi muhka tanJÍ~asát.
nek szervesen kell bekapcs<ilódni az e11ész rend .. ami komolyabb fogla!lkozást o14ia~ást kiván , _'A.
szer be. De nemcsak a 'gyakornokok munkamene- gyakmnoki évnek pedig ntem az volt a. celJa.
tének kell az egya!emrnel kapcsolatot tartani, ha- hogy egves gyógysrortárak megua;kamitsák egy_ oknem a tanitó gyógyszerészeknek hi. Ad~ig nem leveles kartárs !fizetését. han~ az, 'hogy segrtse-;.
lesz ez a kérdés véglegesen megold~a. nug a ta- nek a szakma utánpötJ.ási'mak nevelésében. arot
nitó gyógyszerészeket valami szoros kapcsolat erkölcsi köllle1esség!cl lenne milllden
nem fiizi "az e!(Veternhez. Megérdemelnék ezek l\ nek •a jelenl•egi kiképzél•i rendszer m<,llett
Kollegák, akik . közölt tulajdonosok épp )Igy leIhngsul.,;owm, hogy a jelenilegi ki.'kél~"':sr >
hetnek, mint alkalmazottak,· mert itt a tudás és rendszer meUett. amelyben a gyakoriali <rsmer;·
n peda~óftiai kéul'sség jön számitásba és nem az, tek elsajátítását n~yrészt a .gyakomoki évDe álhogv valaki lfelelős vezető, vagy alkalmazott -, lito~ták be Jellemző persze eme a :ldkép~é~i ,rendhogv évtizedeken keresztül végzett áldozatos ta- s:zJerre az is, hogy mig mlinden egvetemr ev
nitórÍinnkásságukat az egyetem elismer,je
elméleti és gyakorlati ismeretie:k.~ól komoly,
pos vizsgát kell te:tmi a hallgatonak, Dllelőtt
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Gyógyszerészet és tudomány
A Centenáris Gyógyszetész Hét 1kiadott hiw,talos programmjában a célkilüzések fdsotolása
igy kezdődik: "A centenáris hét célja szakmai tu-dományos -előadások k"-pcsán a magyat gyógyszei ész-társadalom to,ábbképzését elősegiteni .. A
sokrétü események g.ei·incét valóban az egész héten át tar tot! tudományos előadások fllkották,
ainelyek:en a gyógyszetész-társadalom olyan nagy
számban vett részt, hogy az előadó-te•en1 a hallgatóság befogadására szüknek bizonyult.. Ez a
nagyfol<u érdeklődés azt mu!atja, hogy a Cenle_nátis Hét szeivezőbizottsága jó 1nunkát ,,égz:ett a
'áltoza!os tudon1ányos p• ogra1nn1 összeálitásávaL
Az elhangzott előadásokat küiön hi ad' án y ban
fogjuk "A GyógyszCiész'" ohasóinak I·etulclkezésére bocsátani: éppen ezér1t most általánosságban
tekintsük át és értékeljük ;ki 'a tudomán) os munkaptogranimot, anélk,ü1, hogy az egyes lészletekkel foglalkoznánk
VÉGH Antal egyet. in~. tanár Iapnnk egyik
iegutObbi -számában a Centenáris Hét tudon1ányos
-előadási anyagával foglalkozva, rámutatott annak
jelentőségéte, hogy a felkét t előadók egyhmma<l
1-észe gyakorló gyógyszerész,. Valóban,\ a_ :miiltban
ilyenfajta megmozdulásoknál a hivatásnak élő,
pály~n müködő gyógyszerész legfeljebb a passziv
hallgató szerepét töltötte be. A hel:y:es fejlődésnek,
, n gyakorlati szakember ek kellő tud<>mányos ér\ékelésének a · kövell~ezinénye (és nem utolsósor .J
iban a mult évben tartolt és mos,t u_iból meginduló
Gyógyszetész-uapoknak) - hogy a gyógyszerészet tudományos szektorának egYleterni képviselől
mellett hal gyakorló gyógyszerész ,előadása gaz-,
' .dagil<>tta a tudományos programmot. Ezek az elő
udások igazolták azt a régen hangoztatott állástpontunkat, hogy a hivatása magaslatán ál\4
gyógyszerész - bármilyen munkah!elyre kerüljön
is - nem szakad el a tudománytól, hanem azt
tovább fejleszteni igyekszik Mi 'azt reméljük, hogy
az 1948/49. évi gyógyszerész-napokon előadóinlll
többsége fog a gyakorló gyógyszetészek sorából
ldker ülni Ma, amikor: az egyetem mát megszünt
·az a bizonyos "elefántcsontlot ony" lenni, amely
régebben volt, amikor !udomáúyos életünk az
egész vonalon a való élet, a gyakadati fejlődés
irányába fordul, akkor helyes és szükséges, hogy
11 természettudományosan müvelt gyakorlati szakcmberek tudásnk elmélyitésére, kiszélesítésére
ir ányitsák figyelmüket', A Centenát is Gyógyszerész Hét többek között ezt a célt is szolgálta 'és a fi.
gyelemrerúéltó érdeklődés, a gyakorló-gyógysze~
J•észek intenziv cselekvő lészvétele azt mutatja..
hogy a gyógyszerész~társadalom megértette: a
fejlíídő tudomány, a fejlődő közegészségúgy jobb
m-inőségi munkát követel meg az en1bnektőt. A
gyógyszerész-héten alkalmam volt beszélgetni
~;zámos kartáu~sal: fő\:árosi, vidéki gyógyszeré-.:.
•zekkel •egyaránt Ezeknek a kartársaknak a veteménye az egész gyóg·yszerész-tátsadalont nézetét
tükrözi_ vissza és. csaknem _egyhangnau kivánja
uZ intézményes gyógys1jet észi_ továbbképzést Cen··

len ár is hetünk kiéi fékelésénél - elsősor ban ennek
u régóta időszer ü kél désnek megoldásáHl kell
foglalkoznunk.
Az elméleli vonaion . tartott előadásokat ái!ekintve, megállapithattuli, hogy, ezek pagy része
gyógyszet vizsgálati, illetve gyógyszerhalasiani ,
két désekkel foglalkozott, A Centenáds 'Gyógyszer ész Hét bizonyos mér!ékben a pálya jövőjét mnlatja: étdemes tehát ebből a szemponthól ·megdzsgálni az előadr>tt anyagat
SCUULEK pro•
fesszDinak azt az előadását, mnelyet a Centenáris
Gyógyszetész Hét 1Ünne·pélycs megnyitásán tudomany-politikai kérdésekről elmondott, lapunknal<
ebben a számában teljes egészében közöljük A
kérdés velejére mutat rá SCHULEK ptof-esszor,
tnlkm hangsulyozza, hogy a gyógyszel' észnek a
,iö,őben gyúgyszer-szakértő\é kell magát fejlesztenie, hogy a gyógysz,er-előállitás, - amig az in•
dividuális kezelés hátrányává nem válik --:-, a
,letmésze'ies fejlődés során egyre inkább a gyáripar feladata lesz, ugyanekkoi viszont a gyógy ..
s;zet észnek .~ kintönösen ~nalitikai vonalo~ . _
rokoznia kell tudását, hogy az uj alapanyagokat,
uz uj gyógyszeikülönlegességeket megismerje,
nzoknak jóságát ellenörizhesse, eltartásuk, kezelésük, feldolgozásuk helyes módját megismerje!.
Nöye.Jnie kell a gyógyszerészillek hrutástani lsmeretcil 'is, met t a gyakorlati élet azt mn!atja, hogy.
n különleg,ességek áradatában az orvos gyak~t an. a
gyógyszer_észhcz fordul uibaigazitás~t t A hatás ..
tan a biológiai i~smeretek kiszélcsitését teszi szük~ég-essé: errefelé mtlfat tehát az a nyil, amely a
gyógyszerésze!( jövőjét jelzi, Nem véletlen ennélfog\a, hogy a lu<lomanyos előadások zöme ,gyóg)lszenmalitikai, hatástani és biológiai kérdésekkel
foglalkozott és hogy ,isszakanymodjunk a toc,
vábbképzés llloblémájához: ennek ;előterébe, - .
különös tekintettel arra, hogy a régi rendszer_ tárgyai köz! a gylígyszerl;tatástan nem szerepelt, ~
mindenekelőtt a pharmakológiát és a gyógyszet·unalizist kell állitani
Hiányos volna ez az áttekintés, ha" öszilltén
rá nem mutatnánk 'egy ,technikai hibára, amely
nem ujdonság, metl a tavalyi gyógyszetész-napok során is előfordult, de amelye~ feltétlenül 'ki
kell l<üszöbölni A Centenáris Bizottság felkért
minden előadót, hogy előadását igyekezzék félórás időiar-tanua korlátozni; ez azért volt szükse-;ges, mert viszonylag kevés rendelkezésre álló i~ő
alatt 'sok tém>Í\ al kellett foglalkoznunk, sok elő
adást meghallgatnunk Egyes előadóink azonban
előadásaikat jóval hosszabbra szahlák: ez részben
fárasztotta a hallgatóságot, tészben pedig az
ugyanana az estére kitüzött többi előadás rovására n1ent. Természe~esen nehéz ·egy tudományoselőadást akár tartalom, akái idő szednt skatn-1
!yázni: mégis ez elkerülhetetlen akkor, amikoi<
több előadás van ugyanazon az estén müsoua
tüzve., Ennek a hibának a tanulságát_ is levonink
és a most induló gyógyszetész-napokon igyekszünk maj d azt elkerülni'
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Az injectios laboratóriumról is itt kcll meg·
1emlékeznunk Hafooérre festett falaik .ég bwtordk
a tiszitaságot és a stecilitásb ill!Luszwálják;, amely
','lengedhete'len fettétele enn,ek a tevéloenysegm;k,
:ame1y,et a gy aeripar ,a Il1IÍ hanyagságunk· miatt
tw·ditolt el tőlünk,. Az Ir~Lézetn<>.k ez a lachorató'·
nllm.a olyan helyről 1Jesz,.:l>izonyságotl, ahol halLga:mi1k ezt a .munkát is tökéletesen el fogják tud· ·
ni sajáliiJani, ugy hogy r·eményünk ~ell;tlt arra,
hogy lass,.cskán IlliÍntlen gyógyszertáir házíl~
keszilheti el ,ruz inject1ós készitmenyeket.
Az ~U kiallitoct ·eszközök kőmltll: szerepeitek
l<ülönféle ampullatöltő berende;oése.k,. K:ülonos figyelmet -é1dtanel.t egy .tl.ota-mendsz:erü elekluromos
o,rammal hajlliailló ampullawtcó es forrasztó
leeszülék
A tökéletes mnnkát az Eri Laboratórium-ban
na:k fiénykiépeit kell kiemelnünk Emlitésre 'melto
készüti fényképek rnumHák be.
az a t~áblázat, arnsly_ 1aJL) O.TI Kyogysz.erk:iadásail
A pemcillm gyártás-,r&l is 1á!lihanliunk itt ér1;zemléHeUe 1870:__1947-lig, valamin't a NIA!3!
:Léke:s tényképeket.. gLeming~61, mikrobiológrai 13.;--:~{)-óg,:yszeliár nlunk:ateliil-etl.éről. .A IvtAJ3I-,.al kav-·
DvralöriumoknóL, hala~mas gyáií berendewé.s:ekról,
t.:-~olaltiban ikülönösen ki ikJeJJ1 IC-JJnelnünk a gyógycmdy.,kben a penicülmt álutjáJ< elő a lápta,lajo.k
sz.erll1ál laboralóriium-ában S a e h 1e r Pál ka,r1 keszités-8üől kezidVie, különfé1e wrár1tási íazisokon
tarsunk vezetése alaH kés2ült g)~ógy.szel·t.:[{let, ame·
.iy-ek -közül csak néihiánJ'laJt emuitünk rneg: ac:;;i\a·- 11\er.esz.ul a.kés.z p/::nicHllinig!,
Az et. ő emeleten :ismét uj ah h lMDJi valók l<önillid, zinc ohlor:at, ruc.id. phJenylchino1in earb.
ibik le a figyelmü.nket 'A falak mellett Ü>"Bg&zek"
kal jodaL, acid. lliohlor. 1accet., ~extr secal com . •ények, amelyekben• üv·egc:dényekhen fogJalva
acid.. sull,osalrcyL sth., sth.
csodálatos ép~égben es üdeségben m~gm!liffidl
Al' Országos Mentőszolgálat ,is tipus ,fdsZJe:r<c1k011Zer vált gyogynövénye(l< sOlkasága sorakozik.
léseivel szevepel, valamin•L lúáhlázaton, dolmmenMe@baláltuk i<ct konzerváló [oLyaclékba rne.rilv·e,
\til ja a gyógy.s.zerész íhirullg:ató~ .elsőseg,,élyny.ujt;)_s,t
lökeleles zöld pompájnkban az összes haZJa;i. kül,
.kil<e,pzését, amely szea:ÜJJ~ a gyóg)'lsze:r.ésZjek is !on~ö!di, sőt egy,es uengerr•emuli gyógynövényeket ia.
tos tényezői a menlőswl§Mrutnak
"\j gyogyszereszhacl\gatók Lényheg . meg.ismooked~
összegezVIe az itt látqabrukat, :aa:ra a meggyö-~
hetnek itt ,azokkal a gyógynöw'lnyekkiel, amelyek~őclésre jmottnnk, hogy ebbe a langyógyslle:rtárbai böJ a galenusi ikész]lunényleikJet dóál\i,~j,uk. Az In~
kevülő !fiatal kar bárs,fuink a ikor SlleJ'Ü, pontos é~ téz,et nem csinált ililkot a konzer;>"áláSii ,eljárásbál,
szaksZJerü ununkál fogják 1elsajátiUamli és mirnd- ~mnem r•endelkellésér<e bocsátolila miruclenkinek.
azokat ,az eszkö"öil~et és készülé!kclret : 11allaposan
:Ul"it érdekel, he>gy 1a g,yógyszertrur~ killl"loa\lia:\
megismerhetik, oübj 1arrneli.),.1eket ,a mai technika a
szér,e elkészíthessék és k~cehessék 1egaláhh
,reecpt.kéSZiiLés szolgálauáb1a álWllott Nagy }elentő nyékiilk gyógynövény<lit, ~gy;rész!i,
a ,.vil•·<t-;·<'
·sége van továbbá ann"k i~, hogy a ,gy&gyszerlész~zerláraJk
tudO!llányos.
jellegél
lhal~alók az egyöntetü recep'tkészriJtés ;,smer•et€\ivd
mási észt, hogy a lakosság figyelom 1t f,elbJiV.i.ál!l !l
il<erülnek ki a gyakorlatba, a océgi "ahimy ház,_ gyágynövény ekre, amelyeket érdemes gyujll,erll, '
rannyi szokás" helyett s \úitrgyukrut 'a modern ~er mcrt fontos ipari nyersanyagok<tt k épvllisolnek, ·de
unészettudományok és orvosi ismeretek szem~zö
1ugyanakkm küLkerr eskedelmi rnérleg ünket is eló,géből egyaránt alaposan megviláglifva swji<tithat.llyösen belolyásolhatj,fuk. Azo.k rész;ért'1,
ják eL
nem voll módjukhan leimt, a konzeHv.áiló
A magasföldszint folyosójára érv,e a gl)'ogy··
Sll<erészi oktatásban használrullos· uacnl<önyveket Lát- ill közölj ül<.:
A zöld .növényt 24 ór..:\ii<g áztatj nk l.~~~~~~~ ,:
hattuk. Amig egye$ kü!Jöldi ,eg)'lClemekien a hall- Caprum snlfuricnm dest. viies oldall>ál'>an.
gatók saját Jegyz~teikből, vagy idegermyelven kivéve, állandé>sitjnk a köv.et.ke21ő oldrlttal:
megüt szakköny,oekből tannilllalnak, a mi egye75,0
~emüi1kön hasznáLatos lliankönyvek egy egész
Kalium bisulfmosnm
15.0
!<ZJekrényU töltöttek ki Egy másik szekrényben a
Cuprum sullfur:~cum
1~5(,10,0
szaksaj>to: "A Gyógyszerész" és a Gyé>gyszertndo ..
Aqua deslilL
~nányi Társm~ág "Érlesitője" volrtalk izléseseri. ~el-·
rendezVI<'. Ismét másik üvegszekrényben a Mao• Végül palentzáras üvegben léZilrjuk,
A gombagyűjteményt is itt kell
gyar Gyógyszerkönyv különböző kia.dásrui\, majd
nünk, amelyben szám,os JChetö és mér,ges "''m!>a•
\öbb nún t harminc különfé1e kül~öldi gyógyszerU(önyv. Láthattunk megsénült végi orvosi, gyógy·· 'fdeség taláLható eredeti alalilloo 1é,s
szerészi és kémiai könyveket. Egy }etünk kor produkáh•.a Ez a. gyűjtemény Is azt
emi'i"keit bizon)'litották azok :a rpergamenl papina gálja, hogy a jövő gyógyszeresz;l1i a.hp;>S" ..
~arui ismer,eteik segitségével gombaszal'l~Jrttokke_, ,.
lcaligrafált ok"evelek, melyeket elődeinknek a
pezhessék ki magi1kat, hogy a népnek
gyógysz-cr,ész meSberség kitanulása után tanrtá!1
segitségére lehe:ssenek..
mesterdk állitotlack ki.
1
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:i.n~en kü~ön&sebh nehé"ség nélkül elvédezhető
eg1S, .ebbol .a nilhányból is, hányat re~delünlk
meg keszen es ezzel UJ·abb éls U_].abb l ... , t
gedunk · ~
.
·
·
·
eru ,e '"l Clllamelv kr~·a· rmo.,aso.kualk·:. abból a munkaterülethől,,
.
Ll •1ag a 1ll11Ienk
, A továbbtakban láthattunk ill mé k'T 1 .1
mod~z<;r eket, kuH\nhözö per kolátor ok~'( é~ ~n\~~
e~zk~zok~t A >falakon üveg alatt a hivallalas gnövk~nl.''f~lrogok !(vűjtemén}"t\t nézhettük me" A
u. on e.. e tablettázó
·
e
" gépe.k bo,__.rnut atmsra
urd"vamcsak
ce1szeruen szolgá1ja a modern g·vócryszerészi n~ü-

u
A Kr ompecher -gyár kliillitása a Centenári<
Gyógyszerész Hét alkalmábóL
"

Ad C~ lg~! e1~ál~itá.sá~ 1is nyomon klöv.etM~jül<
itt a o~apb~s kulonbozo ,fázisain keresztül, a
nyers J~b".l ,, ,f.eldol,gozásittól a 1kész catg:uü~,
amely nelkulozhetetben sebészeli 'eszköz.
'
,,., ~··hőmérő gyártás kül~nbözŐ ~~á2ji~ait is Jtt
az . Elso Magvar
L'zho"
· "
r;..athei.•]uk.
· b
. amelyet
·
.;·
.... · n1er.o
,yar ocsatoll a kiállitás mndelkezésére.

,t~z

O ber l5nrler -cég kiállitási tár:gvait :is Ut
ttala,·~u~ me~.· .. De ~:'Zenkivül is s~ámos, 'a~ Egyetemi ~yogysz_eresz;tr Inllézet t'l!lajdonában levŐ gér.et. e; ~~zlkozt ]atha. l'tun.k, amelyek a .olvónysz:ertatJ
" 3.il·Ol~Iun1okban
•· ·
· 1a gyógys~er
"·' "
".. es
. .. uzer
• . n1.· la~or
eik
eloallrtasara es vrzsgálatiura szo1gáln,ak iKöztük
so.k ?]~ant, .a~elyeknek hi,dokában igen sok n~
hezseg,c.t ~m~tha!tnánk l el. "melyek különböző
!Q"yógvszer.h-lészr ~mények' előiáQilli úásánál 'fennállanak
. A . fo~yo~ó 1~.~sir~ .r·~szén a galenus~i :kés·zi tmények
n~gy~-ana eloalth tasahoz szolgáló üzemi 1abor aM·
huf'r es~közök és gépek sokasága volt kliállitva
m'e ."'k·ek az Egyetemi Gyó,gyszeJrtár 'tula.J'donil~ ké~
pezr .
l
A galenusi laboralódum i1smél .é't1tiékes látniv~lókkal emelte a kiállHás 111ivój;át
A terem fa··
lan Gale~ms~ruk 'Ola) jal festetti képé't láthattuk, an~a~ az ak.or~ llu~osnak a l<é,pmását, akiról a
l..,yog;ysze1 esz1 tfrevekenységnJek ig,ett nagy 1ész.('.
],ett elnevezve. Ebben a IHeremben látiD:attuÍ< mindazo:mak ai .:nunkál~~oknak fázis,ad1t, annelyeket a
Gyogvs~e;k'DnyV' elouás~aJi szerint ;a gyó_~yszertári
labora~ormmban kell P]vé~eZll/Ünk E7J?l{nek a
mutnk~hl~olmak 'demons'lrá!Mcsa megl•erp&en ötlete~
llgy pelclaul acz Extractum Belladonnae készi1ésé).e] kapcsolratba,n az előáH,itás<i mód Iedrása meHett
, athat~ulk m"fát a növényt, ma jd a száti!tol~ es
fulaprrtott drogo'!, a kivonó anyadot a kivonAo,ro·
szal
•
" '
o ~
' , ga'Jü• eszk azt,
a pe:rko1:M10rt, valamint
a cryóay'SZertáraJk ál~l is rnRgvás.árolható kis vacu~~ be~
leg:>felealőpparatust A gyógyszerkönyvi elöira'lna.k
tábLáról szines zs:inórok vezettek alhhoz
az anyaghoz, amely te~Q:v-egy készi~esi fáziist rnu:~1. be, U~ya':akkor lá~hal'tuk az anyag átahllkuasa! fokro:-1fakra, a kesz száraz klivonati".
·
arn Ugyanrlyen .~ódon volt hernnialva ';._ finrlq
ara, svr fer11 .J Odatil al111min. tart solutumh:ydrargyri. S)"IL hypophosphor, diinin. fe• J'
ammot;;• chinin. tannicum, ferr. carh sa, 's'c.t,".tra, tmm. es coffe.i,m oitricum. 1\find olyan ké"
~!menyek ezek, arnelyekTIIek előállHása, mint
a ogy a bemniatolt el járások is bizonyitot!lák,
1

n

<

v·ele~ek ;ls~iáti1Jásának lehetőségél n

A yecSI Egyete~i Gyógyszertár-ban eikészilett hrvatalos ga1~emoumok, melycket dr. B a r i
!zs,rgm~nd eg~"'t.emi magántanM hozolt magáiVal
e~~ :gesz szehenyti ~-öltöttek meg és emelt'! '
krall11tás érlekét
· e' !lJ
!;
másodi~ emeleire érve a láto~atóka gyógs _
:reresznek, UJabb mnnkaterüldét ismePheHék!
meg .. »t.1 .lathatlruk annak _a ténvk,eclésnek doklll~entalasat, • ~m~e~vet a g~Orgvs:zerész 'n. gvAgvszt'!ek azonossragi,,I 'llletve hsztasclgi vizsQ!álatali·val
•'apc~~l_atba.~ végez Végeláuhatatlan ';; 0 rokban
t~~~ dh<;filrt;k azoknalk az analiitikai eliárásoknak
. ·~ aza tm! 1Cis al'l e"ekkel kap.csolatos lernkors "~'llbb • J "' "k '
•·
,. ' Ze
, es~~o~o e~ mr;rsze~ek sokas'á;~át. am:elvekk€!'
a gyogy.szer,ek v~z.;;gal~ataJt e:r edm én' esen ~s rkönv·~
~ver: el !ehet veg>ezm Sok ol van el iiárást ismet ..
hettunk IH meg!, arnelveket 'E'dd~IPJ nen11 vé!!Jeztünk
de .amelY·eket H keszülö, V. Gvó,Wf.SzeD1{iönvv hizo~
t;y:al1a ~lő fo.g •írni; lA ki3l1iitolt ~n vra,!:! elPenidez'ése
es de_monstralasa ugvanolvan .módon t6rtént m,hlb
,~hogyan. ~a gal,enruisi 1:aboratJÓI i1llfmhani láttu\k., ~ag~r-'1
·IS az eljar·ásokat
feHünt•ető tábláktól zsinór~k
vez~f~ek ~hho.z ,az eszk~özhöz, illetve nrüs?JerhM;
amelv a Vl?c<ga]at alallb ba1sznál1andó
_Az anali.film.i labor atóriun1 sok5 elmés·en le~1nendez~flt. VIZ'sgalatot . szernlélbeló ;anva~a ~~Ö'ZÜI
cs?k nehanva't emUtünk m·ee-: Zs.iro"'\ olaiok és
:zsno1<
• k azonassagi
, · vizsgál<alt·a. ·(Krer's
· · pl·o"'-'a)·
v • Sa ponmo .tartalrm. meghatározása Kofle.r szePint haP.m~lvsis ,,'alao1án:
Viszkozibá'S Ineghatározása
'Hloppler es Eng,llea ..lféle viszkoziméterrel: FerroiVa~ tarr?-.lmi ll1 1 ~mhat·ározása cerhnetniiá~an es ko!o.nmel_nasan J_'uJ.fdcJh-fiéle fotomélterrel; Alflzaloi'dak, rmkroanahtikal~ kimutatás.a;! Cukor meghatl.rozasa ,. Be;t~and. sz~ l int: Pensin ' viz:s1Q:,á:lata:
f:omnr n~a-~.a~ . s~tesési li:de i:én:ek Inlegá llapilt~As~a:
~or ok .s~r:us,egenetkl ;_meghatározása: KaniHáranaH·zrs. >it-l_> A legtöbb tnMs~er az ln•tézet önálló kn··
tatasam ak ·eredményeit regisztrál ja
Dr... Re.dvessy: á!tra! kidolgozott A-v·itamÍt1
m'el_gfhatar'OZAS fluor:esmendás uton. .am-elv mód·i~zert ': küliN>ld is átv~tk küiönösen érdekesnelz
lés értekesnek taláHuk A vizs.;álat' lénveees az.
hogv ~ Ol. Jecorishan lévő A:-vNamin analitika(
kvarc!ampáva,l megvilágitva kékes szinben fluo.
'r•eszkaL A fluoreszkáló olaihoz addig kell pikrin··
sav oldat?t. csepegletni. amig oxydádó foh11f:ín 0
w.~umesz~ala_s meg ne.m 'szünik 'Az ie},fog,•ott pil<'hnsa\hol kr J.ehef szarmlani az Ol. Jecmus '"--vl
Iamin tartalrn·á!t
. Az .. intézet tulaidanál képező müszerek 1\rt'~<~
lftlhecsulhetetlen. Analilikai mérlegek (köztük

!'
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egy Bunge-féle. amely 5 tizedesig pon'OsaJ!l mér ).
torziós mérleg, mikroszkópok '(közlük oegy hatal'mas binokuláris un~verzál~s mikroszkó.p), ster:2'0mikl0szkópl, mikr ofotogmfáló !készülék, poladm'terek. foic<oméle!iek (Pulfrich és Lange-Roth'féle) r~[raktométerek, közöt~ük egy,.r.e~·mlktom~
tcL amelyet Kazay Endre sajá1kczü1eg készitett
A vatta és kötszer vi:zsgálathoz szüksélges esz·
közöket is meg Uoetl ·emlitenünk, már csak azért
is. mer t az 'Intézet dolgozta ki a kötszerszabván:yositást amely Magy,arországon lett leg;döszöit
bevez·Olive és amelyet a külföld tőlünik átv~:t
Láttunk még .egyéb készülékek;et is, mint pl:
Tilóolaiokat meghatározó készülék, Mcikm-Kjel
dahi, Univerzális indikáloTk és pH-rrnegha~ároz:'!s
hoz swlgáló készülékek Az ópium kivonatok
<morphiritm talmát meghatáJrozó milkrober·endezé.<
S.chulek professzor sze•rinW, ELektromos fütesu
Soxhleth készülék. Malligand ko&szülék. Olvadás
és forrpontme1ghatámzó készülékdo, lvtikroanali ..
zisnél használatos pipeitak és büretták, stb,, s'h
Az intétet könyvtara rengeteg tudományos
munlcál foglal magába.m Olyan könyveket és sn·;rozatokat ftcdezherünk f-el benrre, amelyeknek Í''·"
~enle~i értékét neheJJen lcl>etne •felbecsülni, mint
pé'dául az Ulimann sorozat 10 kö'tetben, a B<;il·~f:ein (52 kö:le!iet s~ámoltnmk meg), a Thoms, kulfőldi gyógyszerkönyvek és sokszáz .gvógyszer~
l":z,etLel, kém·1ával, növénytannal, orvosi tudomanyok•l<al sab foglalkozó szakkönyv
A könyvtárban lállit]J< klállitva az In:Mzctben
•készült doktori ér l~kezés•eket, számszetini kb 70
di•soertáeiót de találkoztunk itt más intézetekben
készült éllekezésekkel is. Készi t&ik ma a magyar
gyó.gy sze! észet re.prez;ent1ánsai
"Szaktudás, pontosság és gondosság a gyógy~zerész föcrénye" -- hi.rd€l!li a 1kiiá1litás €:gyik _ter-·
mében a felirits. Valóban az itt hi.to!Lalk azt biczo~l~útjá•k, hogy a .gyógyszerészld:k;épzés iilyen ·-in'!ézetekben ~s ilven oktatók odaadó gondoskodása
folyl:lán olyan gyógyszerészekkel ajánwRo~z~ meg
hazánkat, '"kik mindeezket az eriinyel<et brr~okol
ni fogják
A gyógyszmgyárak is igen szép számbrun képv~selve voltak a ~iálliLáson. Dlcsé1,eh e n1é;l!~Ó.,
honv
az alkalmat nen1 1ekMn1' .céljaha
használb
_.
t" 1< · ki, hanem készi'tlményei·kinek ellőáUitását
miUJ a !tál< be a kiinduló <aloaparwag~ol ai közbecső
termékeken ker<esz:ül a kész gyógyszerekjg, ame-i
l:'t'ek egytől--egyig a 1nagya~r ·~yógys:Z,e:·i1p~a:· c!!.csö.r,égét hirdetik A gyárbás ]oc;folyását kemr·m k;eplete.k sremré!tették,1, amely1ek azért is ér ték esek,
me1Li ~t~sztán oktató j·eUeggel: birnruk' Igy több:!k
között az Ea.aer-•"•·ár
a ReVh:al készitését iTIUtati-M
bt">
b.l
ta be
néhánv fontosabb készitA \Vander-dvár
n.
ményének gvártáS'át demonstrálba, 'mint :a PalIidd Intrajod, Antis'3C!2r, Viestin stb Ugysz;intén
a Phenar.etin el.őiülátását lis bemuta\ct.:a,; Reme! juk,
hogy ezt a fontos gyógyszert a gyár ezeku.tán k~
sziti és 1 elegendő mcennyiségben forgalomba ts
fogj:a hoznri.
1
A Riclíter·-gyár néill!ány s-zintetik~s !és or ganol!ihevápiás készi~lmén) é,·el szerepelt Meghatot-

is

.tan sClemlé!tük a gyár' alapitójoának. néhai Rich~er Gedeonnak első munkáit: az 1905<-ben megjelent Tonogént és az 1912-ben •f01ga!omba került
Aldigánt,, amelyekkel a g) ár elindult meghóditan 1
a ,.\iJágot.
A Ghinoin a Bt-vitoamin, ·az m:rnseptyl és a
Papaverin szintézisét mutatta be...
A Titán Vegyiipar •a col!emplastrun1 gyánásá t a nyer sgummötó l a kész ragtapaszig
A Hut.ter és Lever ~ hazai oíajiparfl reprezenMl:a Az •Alkalaida-igyár a világhirüvé Lelt, fiata"
lon elhunyt kartár:sui1kl. Koabay János •eljárásával,.
a mákgubóból előállitott morphln gyártását de-··
mOtnstrálta. A Spolio b2n1utatlla a pepsingyár:á~t

K:rompec'her több gyennektápszer keszitését mu- ·
tatta be A Pihilaxda képekben mul:oa:tta be a :széoumgyártást. továbbá a magyar penicillin tartrulmu készitmooyt, a Pungint álldt.o•:ma koL
Meg kell ernlitenünk a Tövilk-Labort a Lar .
do1ine olaj-, zsiradékf-1 és v2gyigyM Rt -ot. a~i·k·
'Zintén készitményeikkel s~enepeltek
Bármer'ie néztünk a 'Jciál:lliJtásson, mindenütt
1\r tékes és taonulságos: dokumentumát láttuk a
magyar gy.Ogys"e"észetnek és tudománynak Min·den folvosón. még a lépesőházban is, számtalan
PA léket fcdezhre:!lliünk f·e1. Hatalmasi ~éipi iber·endezéscik. a falakon kivi!lágitlhaló szekrényeM>.en exoliklus gvógynövények tejüwgre festett habit11sai,.
lsz·e:krénylekhen a nemhiva.Valns dróg.ok ~yüjterné
IDvei mind·-mirid a n1a gyógysZie:részeinek korszeJ ü, llifl1gassiinvonalu okllia'~1ását vannak hivatva
elősea,iteni,

Vidovszkv István :kartársulllk hék-és.sátnsoni
~elepe:in termelt gyógynövény<lk1, sőt egy Gossvpi-

um cser je is a.z áldott magyar fö 1 1~· ér t~ kél bizonyitja.
.,Gyógyszerészek az iSkoláét t" Jnoz~alo:m 1<1(';·~
1re•lén belül láthattul< azoi<Jat a ve~·vsze,teket 'és
eszközöket, ame1'1\rek-et a gvógyszerészek a!j;ánlottak
fel az 0\'Szág iskolá:inak, iho,gy a tanitoot ez~lil is
elöscgitsék.

A nép.fólléfi n1inisztérium

egeszségpol~ti~kai-- k~·

:\llitásánól is láthattunk néhány ~anulságos táb!Gzatot Sük értékes s~atiszt,ikai adatlal wolt alá·
ltámas;<tva a néphetegsélgek •elleni harc, melynek
~nntos harcosa kell ].egyen a ;rvógyszerész is.
Végül meg kell emlékeznünk ·azokrőlo az esz·
. J<.özöluől is, amelyek néhai Winkler 'Lajos pro- .
f sszor hagyatékából marad lak ránk, arnelvekkel
ó azokat a vHághirü analdJtikai móds~e11eH do1goz~a ki. mneh"ek ':;tz egész vtilé1gon elrismerést• srere.z.o:
tek a na"v' ma'''"'
Ludósna!k BáJrunlattal
állapr•t.n.
hattuk n1E'ig, \ mennyir1e 'f'igyszerü és sz2·~én~r. esz~
közökkel doLgoroll a nagy tudós és még·is nnlyen
~wrs7.akalkdUó mnnkát vénett el .velük
Végigjárva ai kiöl!itá;t, betértünk az Intézet
ho dá jába, ahonnan Mozsonyi Sándor prn,fe;<s~r
i·tányitja az Intézetben folyó munkát e's tranyaUdállilhás megrendezését
és szerve
..
iotLl a~ et"fész
o..
'
'
7.ését Itt 'is valóságos muzeumát :taloálluk a gvog:yszer'észeket érdeklő anyrugnaJk: és .r:~l,ikváknak.. ~
falakon a gyógysz.er'észet n,agyJmnalk\ arck~p~ 1 .
1iJthatók, ~ovábbá viiághiru _ galériák~;~ak orvosi,
illetve gyógyszerészi vonatkozásu sznnes repro~.

~

l<?rtékes ~erám"iákaJt láthattunk itt r1egr
gyogyszertaraJkbó\. de ·kriHföldi gyógysw•l1ar1 eder;yek ,n_rásai is Jiel!evhetők, ) melyek!et egy
magyar rparmuvész kés"itett
Am;dón me~köszönjük Mozsonyi prof'Csszoi
ur nak, hogy szrves volt benünket a! Málllitásorr
végi~kalauzolni és értékes felvilágositása!ival el·látm, megkértük őt, !hogy mondjon nehány szót a
!<i,állitásról, az 'okllatásrÓi és a:z Intézetr .őL·
;,A kiállítást azért rendeZilük, ·- mondotta,
Mozsonyi prof.esszor ur. ·- hoctv m:e:OJismertessük
a na,gyköz~nséggel a gyéigysz:részet n igazi kep~'.
:~elyet meg a szak•emberek sem ig•en ismerne.k
~!unk az volt, hogy a szalkomától /távol áUók is
vegre meg.ism·~hessék a ,gJyóg.yszerészei i1aazj
1\oény~e~éseit es érbé.kei~ ,A ki~l!Jtott anyag do'iurnenta!Ja, hogy a gyqgyszeresz ugy a különfé!lc
'tudomanyágakban, ~int a 1<1\zegészs~t!tianban já·
rat?s sza'ken:fber. ,ak,nek az oegeszségügyi illuoltura
leren nagy szeitlepet lehetne és :kellene biztos•itani
A kJáJililott anyag 90 százaléka az Eoy~:emi
Gvógyszer~szeti.. Intézeff tulajdonát kép~i Az
.eszkozok• •es mus~erek me,~becsülhetetlien értékkel
birnak és a modern. tec!ir]ikai és elmél•eti s"akln"
'rlomanyok lapitásához 'feltétlenül szük~~Olels-el~
1Örö:n~n~r:e _·s.zo~g.a~. ~ogy egy ~észü~~et tnás ~gye~
t•enu mlezdbeik JS •rgenyhe •veszrk a demonstráoiós
'>ktatásra Az irft 1áthaUi eszközök ·készülél<ek
gyüjtcn:;énye a.z ~ntézet 15 évi szorgos munlklájának .gyumolcset, amelyet a ~~yógys?.Jerészet ,f,el'emelésere lbtes:it.ettünki. Igyekemünk :az Jntérel,et müi"er,ekkel és szalcl<·önvvekl<el mindjobhan felsz.e·telni, hogy az cJktatást v'izná1issá te,o,vük, Jro.av
nrinel er,edmenyesebben demonstrállh,;'ssunk mi~~
dent, ami a szwl<tndornanvo'khoz :toa:rtozik me"frelelv·e a most anny,ina aktuálds flf,:l~Siődkt~~tásüg~ri
ref?rm ama_ kövéHelményénel~. ho..gy jó gyakolIalt szakembereket csak ngy neveLhetünk a népi
de"Inokh.ftciflnak ha a ·g-v-akorlat:i taniliá!s:!: erős-e11
kidon1boritiu(k .az egyeteillen Ezt az igyekezetÜnket célozzák a faJaikon elhelyeoreUff hazaa exo•tikus
növénye)< képei (három Glyen gvüjteménv voll az
mszágban. de a háboru romhallásai miatt csal' ez,
az <;gy maradt i:ne.g), ezt a célt szo!.gM iák továbbá
a dró~gvüjtemény, a ~ombagvüjtemény, az ásvány.gyü)!iemény, sth is Aki tehát alapos es korszeru kiképzést 'óhajt és ambicionál, az a "Tanulj többet mozg~tlom" segitségével a l•egmagasabb szinvona1u szakrismer:eteket is elsaj.átitha!ija
itt
.
N agyon hálás vagyok az egész szakmám•!<,
valamini munkatársaimnruh hogv ennek a kiáil.
litásnak megrendezésében segitsép:ünlue voltak
Még cs·ak egv dolgot szerelnék megélni é-s ;ez az
önftl1ó Gyógyszerészeti Fakultás-" '
Mégegyszer köszönelet mondnnk Mozsonvi
professzor. urnak ezért az ör:1\kké emlékezetünkben
ma•radéi kiám~ásért De köszönetet kelJ mondanu:nk Csipke ZoHán professzornak., a. tang\ó,g''s;r-ertár. Némedy Imre és Kedvessy G,·önn-'- tanárolmak a galenusi, metve analitika·\ lalioralóriwn
ötletes megrende.zeséért, 'Valamint az Intéz<i~ min ..
nen tagjának, továbbá a Oent""áris Bizottságnak
és az egész szakmának is
dukciói.

n;a~yar.
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, Erny.ey J.ózsef hagyaték1ában egy köny,~et !i1alaltunk1 amely sokszáz kelicti oközmondásl és bölcs
mondá't foglal_ magában Mottója ennek a könyvnek Igy har1gz.1k: ,,H-r .ba!k1cs-ede:n bher csiesel\ 11
- a1ni magynna fOI1ditya: "1\linde'n ke1 tecskéből
cgy:egy virágocska" Ezt a mondást vomillkoztathatjuk a Jent ismerlelell kiállilásra, azzoal a változtatással~ hogy i\[Jt a .tudomány öSszes Jkertje:iblik ne1n e'gy.~egy virág-ocskát, hanem sok-·sok
bo~rétát .láthallunk, amelyeolt ,mind a magyar
\gy~gysz.ereszet, a n1agyar nép és a népi den1ok~
rácia fejlődésél vannak hJjvatva szolgOJni

LIGETI

vnnon

gyógyszerész.

l Szakszerve zetek Or~zágos Tanácsa
uj vezetösége
N en1 írjuk le ide a Szak sze~ vezetek Tanácsába
1negválasztott nlind a 135 nevet, csak azokét, akilí.:
~ennüket jelenlegi 'és jö,·ő helyzeiünkben a legközvetlenebbül érdekelnek. Igy megemlítjük) hog)
a központi vezetőség elnökségéhe hE\ álasztof-lá}.;:
Köves Andi ás főtitká1 elvtát sunkat. ai e!lenől'Ző

bizottságba pedig Molnár Ferenc f-ő titkát b elv eltr>
elvtár sunkat a M.. ~( Sz Sz. I észéről A kö;.ponli
vezetőség tagjai közölt ott látjuk dr. 'Weil Emil
elvtármnkat, a ~IagJar Onosok Szabad Szakszer'vezete főtilkiárát és Földcs Alice ehtársunkat. •az
Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szaksze;, czete r észéról

l
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A GYóGYSZERÉSZ

Ak ik mindent ki birnak
Beszéljünk ujra a z:hóráról, mert erről, ugylátszik, nem lehet eleget beszélni.
Mikor már kezdett kialakulni, hogy hány
gyógyszertár jelentkiezett a munkanélküliek mu~•
kábaállitására, 'akkor mi leültünk a telefonhoz es
felhivluk néhány kimondottan nagy gyógyszertár
tulajdonosát, hogy megkérdezzük tőlük: miért
maradlak ki ebből a mozgalemból? Tudomásul
vettük azt, hogy ezt 'a kér d és t kényszerrel nem
lehet elintézni. sem a Szakszervezet _részéről, sem
ugy, hogy a Testület parancsot ad ki tagjainak..
De •an a gondoltunk, hogy talán egyénenként meg
tud.iuk érlelni néhány visszahuzódó tulaidonoss~l,
hogy minden ujabb hat !(yógyszerlár bekapcsolo ..
dása egy uj munkanélküli gyó~szerésznek ad
átmenetileg kenyeret.. iElmondhatjuk, hogy ez a
felvilágosiló telefonszolgálat, ez a közvetlen meg··
győzés nem egy helyen teljes sikeu_el. járt Me7.
vall juk: mi magunk itt la szerkesztose11ben valosággal ujjonglunk, amikor a meglévő li.stát állan·dóan uj gyógyszertárak nevével szaponthat_luk.'
Valamit azonban nem ludtuni<l megértem Felhivluk személy szerint három nagy gyógyszertár:!
tulajdonosát, akik közül az egyik a R Gy . T. ~1nöke, a másik kettő pedig az alelnö~e. Az alel~o
!<(;knél •kezdtük. Amikor megtudtak, hogy mr a
"zándékunk, elkezdlek panaszkodni, elsösm ban
azért, mert nem tudnál< kűlönben ~s tulterhelt
gyógyszertáraikat uj munkaerő felvételével m~g
jobban megterhelnil Elsír ták, 'hogy csak ugy lezengenek a palikában és várják azokat a r~eept~
ket arnelvek nem akarnak jönni. Felemi~getlek
az ~dójukat iés komoly célzásokat te.ttek Uözeli
tönkremenelelükre. Mi hiába magyarazluk, hogy
az a kb.. 150 'forint havor>kint nem tehet tönkre
tgy ilyen nagy gyógyszertárat l!fiáb~ ajánlgattuk,
hogy meg kell szoritani a vasarnapi kacsape:se:
nye adagot és takarékossabban kell reprezentalnr
a· világ előtt illfert a mun1'bnélloüliek csak kenye-· ·
re! akarnak és nem pecsenyét Hiába volt minden
és !:íttuk, hogy kár az időért: ezeket az lembCieket
ma még nem tudjuk meggyőzni
..
Még mielőtt tovább lmegyünk, hogy az elnok
mal, az örök elnök urat is felhivjuk telefonon,
hadd mond junk el valamit Éppen a napokban
ennek a pályának egy komoly funli'cionáriusa
megint arról kezdett beszélni, hogy valójában alig .
van köztünk különbség: munkavállalói és munl<áltatói vonatkozásban' És hogy éppen ezért nem
szabad kiélezni a l á l s z ó l a g o s ellenlé·teket Együtt kell müködnünk ~elük, "'!er~ 'llmi
nekik jó, az nekünk is jó. Pedig a szociahzmns
felé törö népi demokráciánkban az oszt~Irhelyzet
ldéleződése alól egyetlen szakma sem krvetel.
Végre tárcsázunk és felhivjuk az elnök mal
Elmondjuk neki mindazt, amit alelnök-társainak
már kihangsulyoztnnk. ő nem volt <Jlyan merev,
ne-m volt annyira visszautasitó. mint az alelnökeit
de néhány olyan megjegyzést tett, ~mit !'em s~~~
bad elhallgatnunk Ez a telefonbeszelgeles valóJa..
ban h ár om részr c oszlik, Először az elnök Ul'

szemrehányást tett nekünk, jól értsük meg, ne
künk a s;akszervezetuek, am:iért nem álltunk a
smkunk1a és nem utasitottuk vissza határozottanazt, hogy kitolják a gyógyszertárak záróráját ö
ugy véli, hogy nekünk hivatkoznunl< kellett volna
a gyógyszer tára!;! állandó ügyeletére és pusztán ezZel el tudluk volna kerülni azt, hogy ők maguk,
a gyógyszer tárak tulajdnosai többet legyenek kötelesek dolgozni, mint heti 48 órát Mert ők is csak
emberek És ök is ugyanugy dolgozói ennek a
sza'!rnának, mint a munkavállaló gyógyszerészek
Tagadta, hogy ez az intézkedés az összmunkásság
ér d ekében történt.
En e mi szaklapunk más helyén egy cikkünkben, amely ugyancsak a zárórával foglalkozik,.
már megadink a választ. Tér jünk át azonnal a
második szempontra. Ez azt ajánlgatja, hogy old.
juk meg kollektiven a gyógyszertárak igazság!l•
megter helésév>el a munkanélküli kér·dést és !hatá-·
1 ozzuk meg pontosan, hogy melyik gyógyszertárnak mennyit kell fizetnie a munkanélküliek me!l•.
segítésére.. Csak azt ne kivánjuk tőlük, legalább
is tőle, hol(v ezeket az ,.idegen" mnnlffinélkü1iek~l
ők köteles~k legyenek ténylegesen munkába is ál.
litani..• Ez világosan azt ,Jelenti, hogy olyan érte~
Jemben oldjuk meg az egész munkanélküli kér.
rlést, hogy a mnnkanélküliek tovább is munka·
nélkiiliek maradjanak, ;mik:özben a tulajdonosok
alamizsna--filléreiből tengődnek Mi erre ls meg ..
adtuk a választ Eppen ezért ezzel sem óhajtunk
most 1 észletesebben foglalkozni .
Menjünk tehát át a harmadik vonalra . Hogy
ezt tisztábban érzékeltessük, próbáljunk meg ta•'
Ján áttérni a párbeszédes fornuira .
MI: Lényegében már mindent elmondtunJ:Most csak azt szeretnők ludomástokra' honn,
hogy Iapunk következő számában közölni fogjuk
a munkanélküliekér t jelentkező gyógyszertArak
névsorát.. Nem gondolod, hogy nagyon visszat:~.
szitóan fog hatni, ha ebben a listában a R Gy. T.
elnökének és alelnökeinek a gyógyszertára 'nem
lesz benne .
ö: É n m é g e z t i s k i b Ir o m.
De itt már legyen is vége a párbeszédnek.
Ahogyan végeszakadt hh telen az· egész telefonbe·
szélgetésnek Mert ene már felelni kell. Meg• kell
kérdeznünk végre, hogy kik azok ma, a magyar
népi demokráciában, akik mindent kibimak.
Nem felelhetünk Iá mást: ilyen ember ma nem
létezik. Nincsen olyan politikailag százszázalékosan megbizható kommunista munkása n~pi ~e
mokráciánknak, aki ne felelne minden lepé~~ert
és ne állna minden megmozdulásában a kntrko
per götüzében Mai életünknek nincsenek szab.adalmazo!t funkcionádusai. Aki rosszul dolgozr!',
azt irgalmatlanul eltávolitjál<i arról a h_elyrol,
amelyre akár a Párt, akár demokráciánk brzalma
állitotta.
'b'
Dehát akkor kik azok, ak>k minden! !'l ·~
nak? Kik azok, akikr öl lepereg minden kr.Iti~.~ es '
megtánladhatatlanok multban, jelenben es JOYŐ-
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ben? Azok-e, akik 1944. novemberében a !Szálasi1
kormány hidakat-robbantó, embereket irtó, leg . l
őrjöngöbb korszakában még vezércikket irlak az
Egyesitett Gyógyszerész Lapokban? Azok-·e, akiknek feje és neve, mint három bús magyaré, ösz·~
szehajolt Szász Tihaménal és németprónai Wolff
Lajossal? Csak ők azok, akik mindent kibirnak1?
Mindannyiunknak vállalnunk kell 'l Jegnagyobb
munkában a legnagyobb felelősséget, csak éppen
nekik nem? Hát olyan tiszta, annyha büntelen
ezeknek az emberekneJv az élele, hogy nekik; már
ninc.s félnivalójuk? Annyira örökirlfum beágyaz,-

ták magnkat a magyar népi demokrácia szocializmus felé törő életébe?
Ennyit az elnök mról és ennyit a többiekről,
akik azt hiszik, hogy most már mindent szabad,
Azokról, akik ugy vélik, hogy a magyar népi de•
rnokrácia fokozatos és tezvs.lierÜl megerősödése az
ö megerösödésük érdekében történt; Akik kerné•
nyen és rendületlenül tartják régi állásaikat és
lllintha semmisem történt volna, a szocializmus
felé törö magyar népi demokrácia szamata az
egyetemen is résztvesznek az ifjuság nevelésében.
Igen, ök azok, akik mindent kibírnak
(SZÉKELY)

A Gyógyszerészi Muzeum kiállitá~i tárgyai
Közel 15 esztendeje annak, hogy az Egyetemi
Gyógyszerészeti Intézet igazgatósága - az intézet ként kb. 60 saját kézirata és1 könyve, a legkülönbözőbb tárgykörökhöli. 20 dib. könyv a X VI,;
igazgatója és mnukatársai - gyujtési inditottak
XVIIt
századból, gyógyszerészi botanikai és or:-·
egy létesítendő Gyógyszerészi Muzeum felállitása
vosi vonatkozásu muvel<. 2 dib. mikroszkóp, több
érdekében. Az összegyüjtött anyag kiállilására
apró laboratóriumi eszköz és készülék, melyek
csak most kerülhetett sór, miu11án lehetövé vált
legtöbbjét az örökhagyó saját maga készilette.
megfelelő muzeumi helyiségben elhelyezni az öszEmy ey gyüjteményében szer eplő, továbbá
szegyüjtött anyago t az Egyetemi Gyógyszerészeti
különböző
muzeumok és gyógyszCI észek által
Intézetben.
kölcsönzölt és muzeumunk céljaira f.e;lajánloH
Bár a közelmullbatr egy rövid beszámolót gyüjtemény:
már. közöltem e lap hasábjam karlársaimmal, a
Római kor ból (Kr. n. I -IV.. század) szárma-·
fentemlit<Jtt Muzeum kiállnási anyagáról; ezuttal zó 6 drb.. füszeres és gyógyszeres edény, 7 drbl.
szerelnék pontosan beszámolni a Muzeumban lát- gyógyszeres kanál csoniJlól és bronzból, szoptató
ható gyógyszerészi r elikviákr ól.
üvegecsl<e, balzsam és olajtattó üvegek, bronzbóL
A muzeumi kisebb szoba az okmánytár és levő köpülözö edény, dörzsölő tál, pisztíllusal kő
könyvtár . Sajnos- a szoba kis terjedelme nem tet-• ből, gyógyszer tartó doboz bronzbóL
te lelletövé azt, hogy a Muzeumban fellelhető öszA X VII L--XIX.. szazadból származó 'gyógy-·
~zes okmányokat és · l<iiinyveket itt gyüjthettük szerészi laboratóriumi eszközöl<; 4
dr b, faállvolna össze.. Ennek dacára a következő n1uzeáli~ vány, 20 drb. gyógyszertári, fadoboz, amelyekben
tárgyakat laliálja itt a látogató: 50 kötet XVI:, régebben főleg dioganyagokat tartottak a mateXVII. és XVIII . századból származó gyógyszeré- riális kanuákban, 15 drb. kőedény, 80 dr!J, régi
szi-, 01 vosi-, 'botanikai-.. kémiai szakmunkák;. !émsuly és végül 3 drb bronzmozsár .
gyógyszerészi árszabványok, törvénygyüjtemeItt talál a látogató alchimista Iaboratóriun1nyek. Itt találhatók Paracelsns munkái is.
ból származó eszkozöket; 15 <hb fémolvasztó
A "Gyógyszerészi Hírlap" 3 példánya 1848 l'dényt kőből, egy igen nagy bronztálat és 3 haévből; Lovasy ödön kartársunk karikalura rozo ... lalmas mázas cserépből és kőből készült ~őrebet
zala, a gyógyszerészi aranydiploma eredeti pélA XVIII. századból eredő népie• orvoslástárdánya, amely most kelült legelőször 'kiosztásr a az gyaló munkák mintegy 18--20 kötete, mikroszkó;
50 éve diplomát szerzett gyógyszerészek között
pok, patika mérlegek •Sulyokkal, 2 drb. alchimista
Winteil Jakab (1739-1809.) és Sadler~ Józse! óra fémből, 3 készlet régi sulysorozat tokban, 4
(1791--1849) gyógyszerészeket óklató professm- tb'b . orvosi vény, homcopatha mvosi ládikák, ;rérok; több régi gyógyszerészi diploma. I'urócz- gi laboratóiiumi lámpák, suppositoria prések és
. megyei olajkereskedő gyógyszerész a XIX•. század kiönlők, csepegtelő üvegek•
elejéről (Akvarell kép.)
A debreceni "Egyszarvu' gyógyszertár házi
A Muzeum nagyobbik termében a 'következő rendszabályai is itt láthatók 11\\14-böl, ugyancsak
tárgyak találhatók: Ernyey József gyógyszerész, Ut találja a látogató a Schuszter-féle cseppentő
lnUZ<,unriii főigazgató hagyatékaként kb :50 drb , üvegeket tokban, és egy tábla ~divatjátmull
vonatkozásu kézikönyv, mintegy gyógyszereket" a mult század első feléből.
drb.. nyomtatott kisebb munka a legkiilönböRégi patikaeszközök a XVIII. és XIX. századr
tárgykörhöl. 11801. évhöl származó oklevél és bóL Rézmozsarak, suppositoria öntők fából, pi-'
előiratok, régi fényképezőgép, tenlulakészitők, tapaszfelkenő készülékek, tapaszkilátcső, homcopatha zsebgyógyszertár, öntő kockák, fémből, mérlegek, fogók, stb .
gyógyszerészi súlyok és mérlegek; Rohmer
Muzeumunk tekintélyes részét . foglalják el a
gyufája (Eredeti példányi Ritkaság!) Továb- régi patikai edények a XVI.-Xl:X.. századból
régi térképek. Ugyancsak e teremben van el- származók.. Ezek a következők: állványüvegek,
Kazay Endre gyógyszerész hagyatéka- l<b. 250 drh, állvány fadobozok, kb. 120 drb.,
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NéV\áltoztatás . F e n d r i c h Andor kartársunk vezetékiJJevet be:l:ügwnirriszberi engedély ..
Jyel l<" é s ü s 1 e változtat:ta

HIRIK
INTÉZETI GYóGYSZERTAR CSEPEhEN.
O l t Károly népjóléti miniszter 260.~4148. _ y sz. alatt az Országo~ !ár~adalombrztn
sLó Intézet csepeli rendelőmtezetehen (Csepel,
Ko"suth Lajos-n. 132-134.(~ az 1~. XX_X: ~-· ~'·
19 . §-a alapján intézeti gyogyszertar felalhta•at
engedélyezte.
..
AZ IGAZOLASOKRóL Kevesen t~d.Jak, hogy
H ő n i g GéZa kartátsunk, e~ ~ mtnden me~~
notceltán állviui)'edények kb. 150 d1b. Ezel~ kö~ül nvilatkozásában a közösségnek ~lo ember_, nukülöriösen figyehnet érdemelnek dr, }l.o l ,~~ a t· Ilyen nag~ jelentőségü munkát vegez a gy~-~y.sze-'
részek igazoltalásásáL Fámdhatalanni gyu,Jt•. ~z
(\,t; éd budapesti gyógysznésznck ~.)(V ~-X VIII:
százatiból származó hazai és kut~nldt. er edet u adatokat és amit. talál, azt tárgyi~agosan k• Is
minlegv 80 dmabból álló állványedenye1, melyek . t 'k l' Pontas és lelkiismer te•. ~hu den egyes
er e e L
d
k · ·
'!ki
PSe.tet hozzárnér a magyar népi emo ..r~e.m ce ·- .tegink3--hb kolostori gyó~yszei üüali_b~l s~ai~n~~··
n·tiT. (1ayauiU entlithetot{_ r~1tg , I egi, niavesZles kitüzéseihez, És épp,nm azér~, ..mel'l Hom g k~rlar
";l;okkal.'eliátott kb. 100 i.la1abból álló szignatma sunk nem hivalkodik munka.Javal, szaklapim~nak
kell r ávilágitania Hőnig _kmtársunk a legjobb
gyü,Jttmény is.
~ . . .
.
.
lll !álható 34 d1b. a rég1 v•z•valOSl gyogy-· !_;zakszen ezeti munkát végzi.. ,
Az I aazoló Bizottság munkaban"
szel láwkból er ed ő . edényelt gyüjteméns e: egy ,
dr. ifillner Emil: m~szün:tel! azz<rul, hogy az
17tH -bői sz::"un1azó gyOgyszel'észi mézesk~la~~b~b
egy~etenl
igazolta 1946. julius 19-oo.
sütő fanünta, tovabbá 1528-ból szá1n1azo ~ ~~~~
Lam Sándor: elha,las~t'\Oa
féle kódexből néhány orvosi recept· foioSraflap;
Tiller Tódor Géza: nem j:elent meg
regi, minlegy 12 drh mikr.oszk?p sow:at, !30 dll>.
Jakab László: f·eddiés
.
gyógyszerészi könyv és kmdva11y 1o0(1-J800-Ig:
Schleif:er Sándorné sz. Sbedmg Lajosné: bi~
Itt ödzzük a "Kigyó':-hoz cimzelt hudU.P~.sh ·:mnyitJás kiegészités miatt elnapolva.
1
.
l'31 r """Ll
q, "'X l .. a
, n>elel nagysauu
gy ogyszel
u
"kn" ah.atl
••
Ilona: nen1 jelent meg.
• Duff.er
c~gtabláját, amely halal~ms !ára tek~~odo. zol~
VoHám i László: nem jelent meg.
kigyó! ábrázoll a "Krgyo gy?gysz~r.l~r m~de:;
Gil'iszter László: nem J•eknt meg
1ajzál joctadoniányozása HiejeDoi; 1otok. J~zs
Sar móczy Pál: ·i gazoiti
lmdapesll gyógyszerlát,luíajdonos . és neJe. f~n~·
SlavalSZ László: :iga.zol~ . ,
képét, Emycy József, Wmltle.r LaJos a~cl~ep~t ~s
r
Verebély Dezső: nenl jlelent l~e~. .
...
,
ból származó gyogyszereszr terke.mh lKIJjos: 5 éw··e "lhltja [oglalkomvegu1 eg) 1888·
·
zerlá
pel, am~! y fe!ti~n!eti Magyar or szag gyogys
- o.a' naiunyyo~k,;;lásától, Budaq_>est terülelléről (I~
b
J
..
1 ainak elhelyezeset
.
XIV. kerül:et. ogeros·
A •é"i 1e!iqniák beküldése állandoa_n fol~a
E•dei Sándorné: elh<>laszLvru.
.
d l l
nlatban ~an 8 ahogy ezt a néhán~ so~1~ n:om, IS.=
Sombor László: a 26()() sz. kormanyren 'e~ .
mét keres két régi barátom, _hogy atadJak Mnzeu
.
' . .
az el' ár á9ti ,elbirálas vé@ett az . 8-os
ertelm.eblen
ter J· eszk:· (Köztisztvisrelö,i minősllés)
munk számára szánt tárgyalkat . .
..
tbrzolsag
lC>Z
K' 'ük Ka• társainkat, hogy lstap?IJak ~":
Pncsér Károly: rgarolt
erJ1
t
·
ku"ldJ'e'l•
be
régi
r•elikvlá•kat
nunel
dr Tarpataky Pál: feddés.
zeumun ta es
'
'f 'Wd
Bmanvai Jolán: igarolt
na . obb számban, . hogy méltó módon. ~· ~J • gy
.
. szerészi knlturahs mtez-,
T,amá;ko\oits Endre: ~gazol4.
hessék ez a szep gyogy
DR. NBMEDY IMRE
Uhareczky István: igazolt
mény.

ZUPKA FERENC
a csehszlovák Szakszervezeti Tanác~ hely~!te!
ehröke hangsulyozta: ma mar nalun~
.
haladó erők kezében vanna!'- 'a bel.- es kt~lpobl~-~~
· · pozrcwr.
· .. Ebbol
o
tikai élet hánylio
. a . eny
.
e•ed hogv a magyar és cseh nep ntJm ne!"
. " ' k ;zé .. el ..Ellenkezőleg, közös ér deke•k
köv~t~Jik me?
aor:gn:.orosath eayütmüködés~
0
aA szakszerlezeti 1nozgal om na'lunk rs a kork ...
mány legetősebb támasza, nemcsak a r~a cw
mszagnnk
e lleni. harcban
_ ' hanem felszabadult
.
.
ujjáépitésér t folyó 1~mnkaban lS.
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Sedyletta tabletta

GASPAR ARPAD TEMETÉSE. F hó 14 .. én
délután 3 ówkcH temettük el Gáspár Ar pád 178
éves aranydiplomás kartársunkat az óbudai temetőben. A silnál a gyógyszertári d<>lg<>zók szakosziálJU nevében S z é k e I y Jenő szerkesztö karbirsunk bncsnziatta el Gáspát Arpádot.
Hangsulyozla, hogy a szakosztály vezetősége vádolja magát, amiéti nem tudia Gáspá! Álpácl
igazát a kellő időben kiharC<>lni.. De soha töhbé
nem fog előfordulni, hogy még egy Gáspár Arpád ugy menjen el közülünk, hogy ne kapta
volna meg a munkáltatólól jogos járandóságát.
Kivittük a temetésr~ !fekete tokhari, arany
feliiással azt a:i: aranydiplomát, amelyet, mínt
j;ikézbesilheletlent, aznap hozott vissza a pósta
az egyetem1e. Khittük az aranydiplomát, felmutatluk a gyászoló gyülekezetnek és áladtuk Gáspár Árpád legközelebbi hozzátartozójának
Negyvenéves találkozó. A buda~esli egyebemen
40 évvel IO~e!iJc,t végzett kmtársaik !948 okdóbert
hó 10. -én marlobták találkozójrukrut a Vén Duófa
v~ndégiőben. Részt vettek Bndapestaől: Harsányi
ZoUán, .Já!dek Géza, Józsa Lajos, K:iiJlnrán Béila,
Marlos Gyu!,a, dT. IMolnár Alfréd, Révész Béla.
Roohl:ilz Márton, Söf:fer (Sásili) Imm, Spergely
lléla, Szemző J1enő, Szücs Lajos, Szüsz Jenő,
Weiszkopf Vend~!, Csorba János Kecskemét, K1éc
· "m•er Szilár d Szolna.k, László Kálmán Zsámboki,
dr. Lu-kács Jenő Szajol, d". Mcrkly Belus }ózs:el
Nag)kalllizsa, Pinczési László Debrecen, dr..
9lrauss .Jíenö Miilano, Via Monte Cervino 5.
Jelentkezési felhivás. A Népjóléti Minisz'bé-rium Gyógyszerészi Osztálya kéri mindazoka~ a
g~ ógyszerészek<Ot,
akik Csehszlováldából áttelepülDek, hogy sajá-t é1d~kükben j!e,lentsé~ b:e minél elpbb nevüket, jelenlegi lakcimwkel, az állelepülés időporu:,ját és h<1gy, honnan te~epül'lek á~.
·A ]e~lentkezés alkaLmával azt is poillosan meg keB
hwtároztüok, hogy Csehszlovahában gyógyszertá,tulajdonosok voltak"e az Jlletők, vagy pedig
mnnlo~rw'dlalói sorban dolgoztaJ< E:OOket a j0l~nt
kezések<jti "A Gyógys2!eJ"ész'' szerkesztőség;e is elfOj!adja, hogy _azután 14 napon belül, az 1egés20et
lellerj,essze a f'lépjóléti :Miiniszl'ér1iumba
.,EMOV' kilitadai szánnazásu ~gas vizfelvevő
ké.pess_égü Cholestetin tartalmu kenőcs és
crém 8.lapanyag. Raktárképes, nem avasodó,
RONELGIN ·száraz crém alapanyag..
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Szabadon rendelhető:

MABI -

üTI

-

MAV ·- S:rosa -

QlJADROSEPI elsőrendü fertőtlenitő háziszer.
"Üdit, frissit, szagtalanit.
Fo:r·galombahOzza:

Dobbi stb.

Podmaniczky

gyógyszertár·

Budapest VI.

Telefon: 120-201.

Simonovits András

gyógyszerész
VEGYIPARI ÉS K,ERESKEDELMI VALLALATA
BUDAPEST, VII. NY:AR·U. 38. Telefon: 220.856

Látogatás a Házigyógyszertárakban..

A Cen-

cenáris Gyógy:szetész Héten csak egyszerü látogatAsnak ándult;. de jelentős eseménnyé nőtt az
UT! 1és l\IABl h:Wigyógyszertáraiuak meglátogal.isa Valóságos lanulmán.:;ut le't~ belőle, amelyen

a Cmtenár is Gyógyszevél5z Hét p:csLi és vádéJ<_j
~4SÓg!J'SZietészdn kivül. 1résztveJtltt:k egyetenil ta_-.
náraink, a Sz;aks~ervezet és az Or sz á gos Gyógy~ z,e.resz Egytesüh:,t vezetőségi; diagj a;4 val,amin t a
l V év·es gyógysze!1~s21hallga Iok A j;elen~evúi<et ve·
g:ig\·ezeltek az offU.cinán,

laboratóriumon, anyagratktá!on, 'll,gy hogy bel'Elklinli!rejtilek a, közegészség·
ügy 1gyógJy~ze:részl vonatkozásainak egész hálóza~·
lába Az, hogy utána az OTJ és MABI vezelós~ge
m.ég, vendbgül ds látta a Gentenális Gyógyszerész
Hét l~logatóit és a f·ehér aSZlilainál felkoszöntök
hangzolúak el, n:iJég emlékezetescbbé ll!c~te ezt a
komoly szakmai kkándu1ást két legnagyobb intézményünk házigyógys~evlJáraiban

Távoli rokon: Va1o igaz, :hogy Gáspá• Ar-·
pád most elhunyt kartársunk aranydipronrájá~
JKunn a temetob~n 1ánnakt a 1abo.ránsnőn.r.lk adLuk
iJ~ aki Gáspár kar társulllkal az utolsó pillanaliig
ápoHla és ellátt". Mi ugy tudjuk:, hogy Gáspar kartársunkat csak halála akadiályozt'l meg JJennQ,
hogy ezt a szaktál snőnlret Leleség!iil vegye.. !\Li
a-"anban, népi demoháoiánkban, ugy bEJ<mtjük
Ői[l, nl'int G:ispár A1 pá d kattáJI s:llllllk ÖZ\~2gyét és
annalt ~ninden1 eddig el~öröll járandós,ágán.ak jogos örökösét. Az a haszonéJvező tehát tévesen hi-·
Jizi, hoigy Gáspár Arpád kartálsunk keseJrVIes·en
megszolgálltl munkabéro az ő z.sebéb:en fog ma-·
~;adni\ Igenis, mi n1ég ol:yan .érLelen1bten is 1ál1ást~og1alunk, hogy a GilJspill ~llJI tá• smlknak edd~g
Jizeteuu GyóJfll-segélyiL, mig álláShoz nem jutLa:tjnk, átmenetileg ,ez a labm ánsnő kap ja meg
J. Z . -né Budakeszi: A GyOJA már kedvező'n
dönlötil a Te G)"ógys~erész Olt:honba történő felvételedrőL Ha az orvosi hizonyitványod m<jg.vail,
a.llt ulóla:gos ké1 vényediel együfil <>ZOnnal 'i<üldjed
be a Gyogyszerészek Jóléti Alapjához., Budapest,
V., Alkoimény-utca 16 sz. Ifll1á
W A Tömjénezés: Sőt, ennél is több: öntömjénezérs. ~X.:11 t azzal vádolsz beruliinJket, SZJako&Zll.ályunk lapját és nyilván ennek a lapnruk szerk.esztőjét, ki lényegében mindent !elkövet, hogy
minél 'többet beszéljen máookr 61 és m.inilig 'a kö·,
zösség.r ől és n1inél kevesebbet saját n1agár:óL.. Az,
hogy mi "A Gyógyszerész" kétiéves évfmdulóJia
alkalmával egy kússé llelemlegettük, hogy 'mil as
csinrált 1ez a szrukszer veZleti lap a köWs.ség érdekoe-r
}j;>n, az megint csak nem IÖntömjéne~éS:, legf.el-·
jebb számadá:.. Ha a. szedoesztő és 'al Jap murJ!ka ..
'társ:.i aláirJák azokal a oibikekel, (amelyeket ilrtak,
ll)em hivalkodás! jelent, csal< ~állalását a felelős
séan<lk.
Aki ezt nem igy IMja és másként terjes:ll0
Ji viszi a hirekcq, az lu<lalosan olyasmit állit,
a;rut neikünk nem a magunk, hanem minden
gyógyszerLári dolgozó és általában minden dolgo~ó érdekében a leghalbározottabbrun vissza kell
utasitani.
·
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A makói pénzügyigazgatóságtót
K 27.
l. 1948.. szám.
H l R D El TM É N 1: .
A Szöllösl-d'é1e makói "VároShá2la" re1áljogu
<fl) ogyszer támt a népbiróság joger·ősen e,kobozla
A pénzügyminiszbémirurn 217!37l/i!918 XIV a sz
.n:-endele·tével a r~eáljogositViány elJadás u:;jUn va-lu
'élték.:s.itéséh rendelLe fel és anna:k foganaMsüásá
\-al a n1akói _pénzügyigazgatós~got biz~ta riJJcg
A pénzügyig,azgató.ság f.el1hivja a venni szándékozókat, hogy a r.eálj<\gositvány megvé>elére
vonatkozó árajánlataikat "árt és lepecsétellt bmitékban !948 évi november mó !5-én dali 12 ótáig
a pénzügyü.gazgat0ság1 iktatóhivatalában in:ymjtsák
be. Az ajánlat boritékján lfieltüniUetendő ,,Aján~at
a 1naküi .,Városháza'' gyógyszerLár reálljogositványának megvételérc" Az aj~ánlaLak feLbontasa
ugyaJnaznap 13 ór-akor a pénz~gyligazgatóság l
ügyosztályában fog meg~örténni Az iajánlatüik
l<özö~"i szabad választást
pénzügyigazgatóság

a

i1enritartj~a m~gának

Tájékozodásul szolgál jon, Ihogy a gyógyszertár mii!ködéie 1'()44. évi sz:eptember hó óta -szünetel. Hely,sége más cél:ra igénybevétetett. Berendezés,e, felsz.m·elése a iháboms cselekmény,ek kö-·
yet,l<e:zlében Jegnagyobbrészt megs;,mmisüln 1\J44
évi általános !<er esetiadó alapja 14 OOO P volt
Makó, 1948 évi oldóher hó 5-én.
PÉNZüGYIGAZGATúSAG
A kiadmány hi1:eléül:
Makó, !948 évi október hó 12-én
P H Sót!mti s. l<,
Tanácstalan: Tanác&at kér tőlünk ,hogy míl
csináljon Bemenjen-'e ,a GyógysZlerész Otthonba,
vagy várja-e me,g nyugdij:intézetünk kiépiiJléséi
Arra is hivatJkozii:l<J, hogy Ö1mek v.id~{]en van egy
kis fészke, 'ahol atánylag cs,e1ély ny,UJg,dijbói :is
meg ·tudna élni lVLi ene Olt ,Károly népjóléti minisz,ernek a Cootenáris GyógyszeréSz Híélten elmondott megnyilaült<Ízásából csak a:zt Ülloohetjük,
hogy a wozeljövöben a Gyógysrerészi Jóléti Ala--

pon weresziül meg fogják teremtem azt a ~<ili~~ő
ségét, amely életre fogja hívni a gyógysZlerészek,
a g:y ógyszer:~ári dolgozók 11yugdijintézetét..
V.. J. főkönyvelő: Öh fevelében csak alátámasztotta mindazt, aminél mi júval többet tudunk az édesapjár ó],, ine, ha júL itudjruk. ő már jóval t!!Ul "\an a hetvenen -és !\em egy gyógysz~rtár
\·ándo1olt ái a keZJé\n, adományozott gyógySZ1eu:bá 1
~ak, anüg idMg jutott. EltekilliL've attól, hogy V.
Z kartársunk nem is tagja sz·akoscztálynnknak,
ez a kér-és ma, raz ő rés.ZJáről sem közw:tlenül,. sen1
közvetve nem időszedi
x Gyógyszertárat lakással mi,előbbi bérlehe
keres·ek Klasz Thezső, Raj[,a.
x Vidéki városban, Inegyesz.ékhiClyen, jofor~·
gah111u gyógyszer tár lakássai együt/U bérheadó, -

Cirn a kiadóban.
·
Budapesten keresek elado palikáb. ugyanalk··
il:wr é1 tékesiterrém 1IniskD11ci gyogyszerün a1nat Érdeklődni d u 3-lf2.6-ig Zempléni M:iklósné, Budapest. V, S·aJ !shcán pllilk 35 V J

gyógys:octrtári po1·celJlán felszerelési cikkek, porcellán
t&gelyek előnyös beszerzése.
IV, Veres Pálné-utca 31
Telefon: 185-071.

x Já,orka-Csapody: Magyar .flóm képekben .
(ídváaatlan fü"etek krurtonban) és Hager: Hand,
der pharmazent.. Praxis (V. lldaru:]s,. 1888.) háJom
vászonkötetben eladók Megtekinthel6k a belső
klinikák por tásánáL
x Gvógvszcrtár i bér le tet, ~estil,e;g fellel ős v~etői
állást k~resclc .,Azonnal 1948" jdigéne

gyógyárunagyk~reskedés
ls~ét

a békebeli f<~lkészültségév.el áll
b.. vevői rendelkezésére .

Budapest, Y., Gr. KlellelsiJerg-u. '8

Távirati elm: Pharmachemia

Budapest

iel'afan

120--358, 120-8111

Simonyi Pál
gyógyárunagykeresked cS
Budapest, VI., Jókai~tér

3

Waldheim labletto és lea magyarországi
lerakala
Az Összes b el- és k ü l f lll d 1
gyógyszerk ülönlegességeket,
drogot, chemikáliót raktárról
azóllit.
·
Gyors és pontos expedi6láe
helyben és vidékre.
Telefon: 123-269

mórkacikkei

közkedvelte kl •

CAOLA
OVENAll
EXOTIC
BELLART •
VELMETINA
IUlEDER BABilAPOLAS
A

legkönnyebb •rÍ eladható, mindenütt
keresell késritmények !

Szerves JOD·vegyi.llet
49% jodtartalommal

Megjelenik havonta kétszer.
Soorkesztőség és kiadóhlva.it.al'

IV, Veres Pálné-ul\ca 33·.. I. l
Teled'on: 386----126
Hivatalos ór·ák:
9-5-ig.

PENICILLIN tartalm u magyar készítmény,
Penicilim érzékeny baktériumok okozta
gennyedések helyi kezelésére
Forgalomba kerlll : 3 x 5, 5 x 10,
10x5 és 1 x 50 kcm-es üvegekben

Phllaxia

Aliami Oltóanyagtermelö Intézet
_....,___."___

Főszerkesztő:

SZÉKELY JENő
Teled'on: 162--&56.
Felelős szerkesztő és kiadó:
HARANGI SANDOR
Te!ed'on: 344--311.
Laptulajdonos:
a M. M. Sz. Szakszerv<lZete Gyógyszertár! Dolgozó!<
Szakosztálya.

(l od aethylallóphana 1)

h:teien, a gyomrot nem izgatja·, !!!ie u rotrop!
Arterios~lerosis, lue;; stb

Hoffmann József-nyomda. Bpest, VII, Kazinczy-a 5·

Tabletta 20 x 0 . 25 g

bérmunkát vállal
gy ó

mCHINOIN

-~

Mlftdenféle

P tuu maci a

LJ

és vesrésze i rt. vn. Izabella-tér 6.

