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Patikusok 
Sorba állunk a recepttel, 

aztán az előkészített pénzzel, 
és sorba állunk a gyógysze-
rért. Kígyózó, sziszegő em-
berlánc a Kígyó-gyógyszer-
tárban, a megye legforgal-
masabb és egyik legszűkebb 
patikájában. Türelmetlenke-
dünk, bosszankodunk —hisz 
betegek vagyunk vagy 
anyánk, apánk, társunk, gye-
rekünk vár a szenvedést eny-
hítő szerekre. Ilyenkor nem 
nézzUk, csak magunkat, hoz-
zátartozónkat — és ez bizo-
nyos határig természetes is. 
De legalább egészséges pil-
lanatainkból szenteljünk né-
hányat azoknak is, akik oly 
felelősségteljes munkát vé-
geznek a gyógyszerek-mér-

, gek birodalmában. Éjszaka 
is, nappal is, tévedhetetlen 
frissességgel. 

ml szakmai lelkiismeretünk-
től függ, mit értünk rajta. 

K. P.-né: Számomra kicsit 
nyomasztó érzés, hogy az é j -
szaka folyamán egyedül én 
vagyok felelős a város gyógy-
szerellátásáért A felelősség-
tudat nem engedi, hogy le-
hunyjam a szemem, félek, 
nem ébredek föl, ha keres-
nek. Tehát mindig minden-
kit fogadok, és kiszolgálok — 
ez az elvem — bármit kér 
is. Azt az idős asszonyt is, 
aki esténként menetrendsze-
rűen megérkezik, 20 gramm 
aszkorbinsavért. Tudom, 
mondom is neki, megvehet-
né napközben is, de meg-
kapja az aszkorbinsavat. A 
lényeg: indokkal vagy anél-
kül fordul hozzánk valaki, 
tisztességes hangon tegye. 
Egyszer, vasárnap hajnalban 
azonban engem is kihozott a 
béketűrésből egy fiatalem-
ber. Recepttel a kezében há-
rom doboz Bisecurint kért. 
Megjegyeztem, hogy nappal 
is gondoskodhattak volna er-
ről, hogy az ügyelet csak 
sürgős esetekben köteles se-
gítséget nyújtani. Mire igen 
cinikus, részletes és gorom-
ba választ kaptam, melynek 
lényege: mi lehet ennél sür-
gősebb . . . Két óra múlva 
nyitott a patika, kértem, 
mégiscsak vár jon addig. 

K. I.: Jól ismerünk egy 
hölgyet, aki úgy hiszi, esti 
szórakoztatóipari munkája 
azonos a gyógyszerészével. 
Egyik este, 11 óra körül f á j -
dalomcsillapítót kért, ez ed-
dig rendben is van. De rend-
szeresen becsönget esténként 
valamiért, legutóbb a vörös-
keresztes ládát akarta föl-
töltetni. Persze mindez leg-
alább szakmába vágó; van, 
aki a százasát szerelné föl-
váltatni. 

P. J.-né: Tág fogalom ez. F. B.: Jó lenne, ha az em-
hogy sürgős szükség. Az em- berek egészségügyi felvilá-
berek belátásától, illetve a gositásával elérnénk, hogy 

Aligha akad émber, aki ne 
- fordult volna meg napköz-
ben gyógyszertárban. Szeren-

»esés, akinek éjszaka mégso-
t h a nem kellett megnyomnia 
0az egyetlen ügyeletet tartó 
{patika csöngőjét. Ez józan 
emberi ésszel azt jelenti, 

.hogy irigylésre méltó módon 
nem volt „sürgős szüksége" 
gyógyszerre. Mert, hogy ren-
deltetését tekintve ez lenne 
az éjszakai gyógyszertári 
ügyelet célja, ezért tölt mun-
kahelyén teljes 24 órát föl-
váltva 14 gyógyszerész. Hogy 
hányféleképpen értelmezzük, 
mi a sürgős szükség, hogy 
mi mindenért csöngetünk be 
mi, szegedlek a város egyet-
len, kívánságra talpon levő 
gyógyszerészéhez, erről be-
szélgettem Kelemen Imrével. 
a Kígyó-patikn vezetőjével, 
helyettesével, Kopács Pálnó-
val, Padló.i Jánosné és dr. 
Fülöp Borbála gyógyszerész-
szel. 

A „Szivar" halála 
Maffiaháború New Yorkban 

A szerény, brooklynl olasz 
vendéglő kerthelyiségében 
két férfi iszogatta vörösbo-
r á t Csatlakozott hozzájuk a 
tulajdonos is, hiszen tudta: az 
idő? vendég nem más, mint 
a „tiszteletre méltó" Carmine 
Galante. a New York-i maf-
fia legfőbb főnöke, a „capo 
di tutti capi". A csendes 
beszélgetés azonban nem tar -
tot t sokáig. Három álarcos, 
fegyveres tört be a kerthe-
lyiségbe és az iszogatókat 
géppisztolysorozat terítette 
le: Galante testőre azon-
nal meghalt, a vendéglős 
pár percig élt még, s a go-
lyók végeztek Galantével is. 
A maffiavezér a földre zu-
hant, de fogai közül holtá-
ban sem engedte kl a vas-
tag havannaszivnrt, amely-
ről elnevezték. The Cigar —. 
A Szivar, ez volt a 60 éves 
bűnöző neve a New York-1 
alvilágban. 

A nagyváros rendőrsége és 
a hasonló ügyekben nyomozó 
szövetségi hatóság, az FBI, 
egyelőre csak a sötétben ta-
pogatózik. Az nyilvánvaló 
számukra, hogy a „főnökök 
főnökével" valamelyik rivá-
lis banda végzett. De me-
lyik? Hiszen New Yorkban 
a maffiának öt nagyobb 
„családja" van, s Galante 
ebből csak az egyiket ve-
zette. És ml lehet a brutális 
leszámolás oka, hiszen ma-
napság már g e n g s z t e r k ö r ö k -
ben is kerülik a hasonló el-
tárást? Valaha, a 20-as, 30-
as években gyakori volt, 
amikor a rivális bandák 
egész államok feletti ura-
lomért harcoltak, de a het-
venes évekre ez már nem 
jellemző. A maff ia ma már 
nem illegális szeszfőzéssel 
foglalkozik, mint A1 Capo-
ne idejében. Fő területe: bor-
délyházak, kaszinók, foga-
dóirodák fenntartása, meg 
persze kábítószer-kereske-
delem. 

A nyomozók szerint Ga-
- lan'.e valószínűleg azért halt 

meg, mert egy másik „maf-
fiacsalád" ügyeit megzavar-
ta, s beavatkozott az At-
lantic Clty-kaszinóüzlet.be, 
lehetséges azonban egy má-
sik változat: a halál oka az. 
hogy ú j területeket akart 
szerezni 200-tagú „családja" 
kábítószer-ügyleteinek — Ga-
lantének ugyanis ez volt a 
fő üzlete. 

Valaha, az ötvenes évek 
elején, amikor még csak al-
vezér volt az akkor „ke-
resztapa", Banán Joe mel-
lett, Galante hozta össze a 
„francia kapcsolatot": azt a 
láncot, amelyen keresztül az 
amerikai bűnözők hozzáju-
tottak a Marseille közelé-
ben finomított, keleti ere-
detű kábítószerhez. Persze, 
akkor már jelentős maff ia-
karr ier állt mögötte. A szicí-
liai bevándorlók fia egé-
szen fiatalon csatlakozott a 
„családhoz", s a rendőrség 
szerint a fiatal korában el-
követett, legalább száz gyil-
kosság alapozta meg pálya-
futását. Ezekre persze soha 
nem volt tanú. Végül 1062-
ben kábítószer-kereskedé-
sért ítélték el, 20 évre. Ti-
zenkét évvel később „jó 
magaviseletére való tekin-
tettel" szabadon engedték 
az idősödő banditát. aki 
ismét belevetette magát az 
„üzletbe". 

Agresszivitása nem csök-
kent, s ez okozta vesztét. 
Az FBI szerint ugyanis el-
lenfelel már 1977-ben ha-
lálra ítélték. Galanate azon-
ban bízott legfőbb főnöki 
tekintélyében, a kerthelyiség-
be is fegyvertelenül ment 
testőrével. 

A nyomozás folyik, egye-
lőre azonban kevés a ta-
nú. A vendéglői véreng-
zésről senki sem akar be-
számolni a rendőrségnek 
Tudják, hogy ez csöppet sem 
lenne veszélytelen számuk-
r a . . . 

K. S. 

ki-kl házi patikájában tart-
sa a számára fontos gyógy-
szereket Lázcsillapítóra, f á j -
dalomcsillapítóra bármikor 
szüksége lehet. 

K. 1.: Egy átlagos éjsza-
kán hat-hétszáz forintnyi 
gyógyszert vesznek meg ná-
lunk. A zömmel két-három 
forintos tételek, többsége 
bölcs előrelátással nappal is 
beszerezhető lett volna. 

P. J.-né: Tévedés ne essék, 
nem panasznapot tartunk mi 
a munka ellen. Csak érzé-
keltetni szeretnénk: a 24 órás 
ébrenlét erőfeszítésébe kerül 
minden embernek, s a gyógy-
szerész is szeretné, ha véges 
energiáival okosan tudna 
gazdálkodni, tévedések nél-
kül. Nálunk egyetlen hiba 
emberéletet követelhet. Itt 
nem lehet semmi egy-két 
grammal sem több . . . Fé-
lünk attól, hogy két-három 
éjszakai vattavásárló vagy 
menetrend iránt érdeklődő 
miatt a valóban sürgős ese-
tekben nem leszünk frisses-
ségünk teljében. Mert elő-
fordul, hogy a beteg gyere-
kével becsöngető anyán se-
gítenünk kell: mi hívjuk ki 
a mentőt vagy az ügyeletes 
orvost. Gondolunk ar ra is, 
hogy megfelelő kapcsola-
tunk legyen az éjszakázó 
gyerekorvossal: előre szó-
lunk, ha esetleg valamilyen 
gyógyszer hiányzik, hogy 
már a receptíráskor mással 
helyettesítse. De sokszor 
anyagi felelősségünk sem 
kicsi: egy-egy váratlan ál-
latgyógyászati esemény sok 
ezer forintos forgalmat ered-
ményezhet éjszaka is. 

K. P.-né: ...és a reggeli 
nyitástól délig éppúgy igyek-
szünk helytállni, mintha vé-
gigaludtuk volna az éjsza-
kát. Szerintem kell, hogy 
maradjon erőnk a fölvtlágo-
sításra is, hisz a városi em-
ber se lehet olyan nagyon 
tájékozott, ha előfordul: férfi 
veszi be a Bisecurint, szta-
niolpapirosostól e g y ü t t . . . Ez 
persze szélsőséges eset, de 
sok gyógyszernél elengedhe-
tetlen, hogy a használatát 
elmondjuk. Ilyenkor azon-
Mhn ki-kiszólnak a sorból a 
várakozók, válogatott stílus-
ban, mit csináljak inkább a 
„duma" helyett. Ha fölide-
gesítenek? Bemegyek a la-
borba, megkérem valamelyik 
kollegámat, váltson le, mert 
kiborultam. Veszek néhány 
mély lélegzetet, és ha meg-
nyugodtam, ismét kiállók, fe-
lelősségem teljes tudatában 
a betegek kígyózó sora elé. 

Chikán Ágnes 

Bedolgozók 
vállalatok 

Élnek az országban — 
óvatos becslések szerint is 
— vagy háromszázezren, 
akik különböző okok miatt 
nem vállalhatják a több mű-
szakra osztott, kötött mun-
kaidőben elvégzendő gyári 
munkát. Vagy azért nem, 
mert családi kötelezettsége-
ik ezt nem teszik lehetővé, 
vagy, mert betegek — de 
azért nem teljesen munka-
képtelenek, vagy mert a la-
kóhelytől túlságosan is 
messze esik az egyetlen szó-
ba jöhető munkahely, és a 
mindennapi Ingázás kárát 
megint csak a család szen-
vedné. Vagy egyszerűen csak 
azért, mert már nincs erő, 
energia a rendszeres mun-
kavállaláshoz szükséges szak-
képzettség megszerzéséhez. 

ó k háromszázezren mégis-
csak munkaerő-tartalékként 
jöhetnek — jöhetnének! — 
számításba, összehasonlítás-
ként: ők háromszázezren — 
csak a létszámukat tekintve 
— megoldhatnák az egész 
szolgáltatóipar létszámgond-
ját ; nagyrészt pótolhatnák 
azt a létszámcsökkentést, 
amivel az iparnak kell szá-
molnia, éppen azért, mert a 
szolgáltatóipar létszámbőví-
tése elkerülhetetlen, s e lét-
számgyarapffás jószerével 
csakis az iparban foglal-
koztatottak csökkenése révén 
történhet; vagyis ők, há-
tosmszázezren olyan mun-
kaerőtömeget jelentenek, 
amiről lemondani — éppen a 
mai munkaerőínséges világ-
ban — nagy luxus. Nem-
csak a népgazdaság érde-
kei, hanem az ő érdekeik 
miatt is. Nem munkakép-
telenekről, nem munkakerü-
lőkről, csak — Ismétlem — 
különböző okok miat t spe-
ciális helyzetben élő, de 
termelőmunkát és keresővi-
szonyt többnyire vállalni 
kész emberekről van szó. 

ó k . háromszázezren álla-
mi vállalatok és szövetkeze-
tek bedolgozói lehetnének. 
Am úgy tűnik: épp a legna-
gyobb létszámhiánnyal küz-
dő gazdálkodó egységek nem 
tudnak mit kezdeni velük. 
Pedig: ők háromszázezren, 

bedolgozói minőségben, lé-
nyegesen enyhíthetnék a 
munkaerőgondokat. 

A beruházási eszközökkel 
rendelkező állami nagyipart 
azonban eddig nem érdekel-
te és a jelenlegi tapaszta-
latok szerint ma sem érdek-
li különösebben ez a téma. 
A szerényebb anyagi esz-
közökkel dolgozó szövetke-
zetek és helyiipari válla-
latok pedig csak nagy ne-
hezen tudják növelni a be-
dolgozók számát. Ennek so-
káig jogi akadályai voltak: 
hosszú évekig egyetlen mi-
niszteri utasítás próbálta va-
lamelyest rendezni a bedol-
gozók jogi helyzetét, és csak 
1067-ben született meg az a 
központi rendelkezés, amely-
nek értelmében a bedolgo-
zók sok szempontból azo-
nos elbírálás alá esnek a 
vállalati belső létszámot al-
kotó dolgozókkal. A helyzet 
mégsem változott lényege-
sen. mert a vállalati gazdál-
kodás általános feltételrend-
szere nem kedvez a bedol-
gozói munka tömeges elter-
jesztésének. Például a bér-
színvonal-szabályozás, ami-
nek természetéből adódik, 
hogy bedolgozókkal nem 
manipulálható. Csakis „bel-
ső" dolgozókkal. Márpedig 
az efféle manipulációkról a 
Vállalat nem mondhat le, 
ugyanis a bérszínvonal eme-
lésének — saiátos módon — 
egyik alapvető feltétele, hogy 
bizonyos foglalkozási ka-
tegóriákban növeljék a bel-
ső létszámot. 

Továbbá: az említett ren-
delet ellenére ls fennma-
radtak bizonyos — bedolgo-
zókat hátrányosan érintő — 
jogi megkülönböztetések, ar -
ról nem beszélve, hogy a 
vállalati gazdálkodásra ál-
talánosan jellemző szerve-
zetlenség, rendszertelen mun-
kavégzés, a hullámzó ter-
melés, egy sor adminisztra-
tív kötöttség és bonyoda-
lom önmagában is megne-
hezítette a bedolgozói há-
lózat kiépítését. 

Időközben — tavaly — 
megjelent az 1067-es ren-
delet módosítása abból a 

A gyermekápolási 
táppénzről 

A gyermekápolási táp-
pénzre jogosultságról és an-
nak idejéről érdeklődik K. 
J.-né szegedi olvasónk. K. 
J.-né a múlt hónapban kór-
házba került. A kórházi 
ápolása alatt négyéves kislá-
nyuk megbetegedett, fér jé t 
pedig az orvos gyermekápo-
lási táppénzre kiírta. A kis-
lányuk gyógyulása után, 
amikor fé r je munkahelyén 
a gyermekápolási láppínzt 
Igényelte, azzal utasították 
el. hogy felesége a gyermek 
után 30 napra járó táppénzt 
már kimerítette. Közölték 
vele azt ls, hogy egyébként 
is csak a feleség kórházi 
ápolása idejére lehetett vol-
na jogosult táppénzre. a 
kórházból történő kijövetel 
után már a fér jnek nem 
jár gyermekápolási táppénz. 
Kéri, Ismertessük, mit mond 
erről a jogszabály, továbbá 
jogosult-e férje, amíg kór-
házban volt, a gyermekápo-
lási táppénzre és meddig? 

A munkahely tájékozta-
tása és eljárása törvénysér-
tő. A társadalombiztosítási 
törvény rendelkezései sze-
rint a gyermekápolás címén 

táppénzre jogosult az anya 
vagy az egyedülálló apa, ha 
hatévesnél fiatalabb beteg 
gyermekét ápolja. A törvény 
végrehajtása tárgyában meg-
jelent 3/1975 (VI. 14) SZOT 
számú szabályzat 9. parag-
rafus 1. bekezdés b. pontja 
alapján — többek között — 
egyedülállónak kell tekin-
teni azt is. akinek a házas-
társa kórházi ápolásban ré-
szesül, vagy külföldön tar-
tózkodik. Eszerint az egye-
dülállóságot a kórházi ápo-
lás, a külföldi tartózkodás 
időtartamára tekintet nélkül 
meg kell állapítani, ha a 
gyermek ápolására az emlí-
tett idő alatt kerül «or. Ha 
a házastárs kórházi ápolása 
9 másik házastárs táppénzre 
jogosultságának az időtarta-
ma alatt megszűnt, illetőleg 
ez idő alatt a házastárs kül-
földről visszatér, a másik 
házastárs továbbra is jogo-
sult táppénzre mindaddig, 
amíg a gyermek folytatóla-
gos ápolásra szorul, ille-
tőleg amíg e szülő Jogán a 
jogosultság nem szűnik meg. 
Az úgynevezett „kis határ-
átlépővel" külföldön tartóz-
kodó házastárs itthon maradt 

házastársa nem tekinthető 
egyedülállónak azon a cí-
men, hogy házastársa kül-
földön van. A társadalom-
biztosítása törvény rendel-
kezései szerint a három 
évesnél idősebb, de hat 
évesnél f iatalabb gyermek 
ápolása címén évenként és 
gyermekenként 30, egyedül-
állónak 60 napon át jár a 
gyermekápolási táppénz. Te-
kintettel arra, hogy olva-
sónk a négyéves kislányuk 
ápolása címén már kivette 
a 30 napra járó táppénzt. 
f é r j e gyermekápolás címén 
— mint egyedülálló — to-
vábbi 30 napra jogosult táp-
pénzre — a fentiek alapján. 

Ügyükben azt tanácsoljuk, 
hogy fér je keresse fel a 
munkahelyén működő szak-
szervezeti bizottság társada-
lombiztosítási tanácsát és 
kérje panaszának jegyző-
könyvbe foglalását és ki-
vizsgálását, A tanács intéz-
kedése alapján fé r je egye-
dülállóságát meg fogják ál-
lapítani és a gyermekápolási 
táppénzt a gyermek ápolása 
idejére kifizetik. 

Dr. V. M. 

megfontolásból, hogy még 
'nkább közelítsék egymás-
hoz a bedolgozók és a ..bent" 
dolgozók jogviszonyát. És 
milyen jellemző: a munka-
ügyi szakemberek még ma 
is vitatkoznak ezen a mó-
dosításon; nem a jogszabály 
lényegén, hanem az értelme-
zésén, ami megint csak arra 
utal: nem biztos, hogy a 
vállalati gazdálkodás felté-
telei egyértelműen a bedol-
gozók foglalkoztatására ösz-
tönözné a gazdálkodó egy-
ségeket. különösen az állami 
Iparban. így aztán a bedol-
gozói munka változatlanul a 
helyiipari és a szövetkezeti 
üzemek jellegzetessége. de 
azokban sem tekinthető ál-
talánosnak. Egyre keveseb-
ben szánják el magukat, 
hogy ily módon létesítse-
nek munkaviszonyt, s a be-
dolgozók táborában is nagy-
mérvű a fluktuáció, nem 
utolsósorban a meglehetősen 
alacsony keresetek miatt. 

A bedolgozók nagy része 
idős korú, jóval túl a nyug-
díjkorhatáron, akik eleve 
Időszakonkénti pénzkereset-
nek tekintik ezt a tevékeny-
séget. És közben ott van-
nak tízezrével a kismamák, 
akik a gyermekgondozási se-
gély mellett örömmel vállal-
nának otthoni munkát, kü-
lönösen akkor, ha gyerme-
kük már kilépett a csecse-
mőkorból. Ott vannak a 
többnyire nagy családokatel-
látó, háztartásokban dolgo-
zó nők. akiknek egy része 
ily módon bekapcsolható 
lenne a társadalmilag szer-
vezett termelőmunkába, s 
akik közül sokan csak azért 
nem vállalnak munkavi-
szonyt. mert vagy nincs 
megfelelő szakképzettségük, 
vagy megoldatlan gondokat 
okozna nekfö a minden-
napi munktiBa járás (például 
a távolságok miatt.) S ott 
vannak a csökkent munka-
képességűek. Hogy nálunk 
súlyos társadalmi gond a 
munkahelyi rehabilitáció, az 
jórészt a bedolgozói rend-
szer problémáira is vissza-
vezethető. 

A bedolgozók ma Is, és év-
ről évre több száz milliós 
termelési értékeket állítanak 
elő. Kézi munkával, egy-
szerű eszközökkel, minimális 
anyagi ráfordítással, min-' 
den jeleniősebb beruházás 
nélkül. Miből ls az követ-
kezik, hogy a bedolgozói 
munka gazdasági ésszerű-
sége, haszna — akárcsak a 
világ más országaiban — n á -
lunk sem kérdőjelezhető 
meg. Intézményes foglalkoz-
tatásuk az arra alkalmas 
vállalatoknál egyre sürgetőb-
bé vált. 

Vértes Csaba' 

Mexikó, 1982 

Képzőművészek 
világkongresszusa 
Mexikó ad otthont a Kép-

zőművészek Nemzetközi Tár-
sasága (IAA) soron levő 
kongresszusának 1982-ben. A 
Stuttgartban most véget ért 
kilencedik IAA-kongresszus 
határozott így. A stuttgarti 
rendezvényt több mint ötven 
ország képzőművészeinek de-
legációja kereste föl. Ennek 
a kongresszusnak a „Művé-
szet és nyilvánosság" volt a 
témája, és többek között azt 
követelte, hogy a művészeti 
oktatás minden ország isko-
lájában kerüljön jobban elő-
térbe. Megvitatták továbbá 
egy új nemzetközi szerzői jo-
gi rendszer létrehozását. 


