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Elhunyt 
dr. ágai Dezső 

Nyolcvanegyévé kofában 
elhunyt dr. Ágai beeső, a 
munkásmozgalom régi szege-
di harcosa, akit közéleti te-
vékenységéért a Szocialista 
Hazáért Flrdemraiddel es a 
relszaböduiáái Jubi leumi 
Emlékéremmel tüntet tek ki. 

óta tagja a partnak, ak» 
m t még egyetemista ve i t 
ítészt vett Szegeden a VöföS 
Segély szervezésében, s mint 
ügyvéd, védelmét nyújtott a 
perbe fogott kommunisták-
nak, 1044-ben Auschwitzba 
internálták. 

A felszabadulás után to-
vább folytatta tevékenységét 
a munkásmozgalomban, A 
József Attila Tudomány-
egyetem állam, és jogtudo-
mányi karán az államigazga-
tási és pénzügyi jogi tanszék 
vesetájé volt, és aktív tag-
j a áz egyetemi pártalapszer 
vezetnek. 

Temetése január 4-én, va-
sárnap délelőtt i l -érakor 
lest á szegedi Belvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Aj ismeretterjesztő 
műsorok a tv-ben 

Üjfajtg tájékoztató müso- Változások sodrában cith-
rókát visz képernyőre az ú j mel hatrészes dokumentum-
esztendőben a televízió köz- film készült el. Az alkotás a 
művelődési főosztálya. A hagyományosan gazdálkbdók, 
mindennapi étet kérdéseivel az ingázók, a munkásszállá-
foglalkozó sorozatot igér a son élők, az iparszerű me-
Pnzma, amely , a nézők kér- zőgazctaságbah dolgozók, a 
déseire épülő, stúdióbeli, 
közvetítőkocsis és fllmripor-
tokat kombináló, élő adás-
ban sugárzott magazin. Ál-
landó témakörei között meg-
lalálhatók a családi élet egész-
ségügyi kérdései, a feldraj 
zi, á 
jogi tanácsok Vagy a nyelv-
művelés kulisszatitkai. Az 

„visszalgyelcvők", vatamlht a 
vegyes családok életén ke-
resztül muta t j a be a magyar 
társadalom szerkezeti átala-
kulását. 

Ugyancsak hatrészes soro-
zat kerül a képernyőre Atni 

történelmi ismerétek,"á ^nyájunkat legjobban ét-
dekel címmel. Az adasok az 
emberi agy és a lelki „Mű-
ködések" összefüggéseivel Itthon című sorozat hazánk foglalkoznak — az érzékelés, 

hat táját mutatja be! Beb- az értélem, az ösztönök, a 
recen, Győr, Pécs, Sáfóspa- tanulás és a tápasztaiatszer-
ták, Szeged, á Balaton és 
környéke nevezetességeit a 
tájegység néves személyisé-
geinek közreműködésével is-
merhetik meg a nézők. 

zés, aZ emlékezés, a tudat 
és az alvás biológiai alap-
jait tárgyalva. Az előadó 
szerepét Ádám György aka-
démikus vállalta. (MTi) 

Ó S o rádióban 
Aktuális, politikai témájú 

műsorral lépi meg g szil-
veszterező hallgatök&t a rá-
dió kabarérovata. Az 5 órás 
program Marton Frigyet ve-
zetésével állt Össze, és sze-
repel benne a Kabarészin-
ház égész stábja. A sZÓVi-
vők ezúttal Bodrogi Gyűli 
és Verebe* István. 

Hosztalgia-összéátlítds 
zryltja az óévet búcsúztató 
műsort; m Kabarészínház 

A Rádió Karinthy Színpa-
da d Köetórztksógi huncut-
ságokat eleveníti féL 

vissza-visszatérő téma a 
Sport: Egy kis olimpia — 
egy kis szex címmel Hege-
dűt Ctöba és Peterdt Pál, 
illetve dr. Vére* Pál és Ve-
rebes István beszélget a 
címben jelzett témáról, 

A főműsort — Tartsüíc a 
nyolcvanat/ éímmel — a 

fnúzeumi perceihez régi Hun|expo koníerenciater-
szllveszteri műsorokból Ka-
posy Miklós válogatott hang-
felvételről, megszólalnak a t 
egykori kabaréműsöfok 
olyan egyéniségei, mint Be-
nedek Tibor, Darvas Szi-
lárd, Herezeg Jenő, vagy a 
két Latabár. 

méből közvetíti a rádió, A 
hallgatók itt is találkozhat-
nak régi ismerősökkel: Sas 
Józseffel, Farkasházy Tiva-
darral, Sinkó Péterrel, Gál-
volgyi JdfiöSsdl és — a ha-
gyományokhoz híven — Ho-
fi Gézával. A közéleti kaba-

ré mellett a f iatalokat ér-
deklő aktuális témákkal is 
foglalkoznak a műsorban. 
«tr Jöhn címmel a nemrég 
elhunyt Beatles-fíú, Jbhll 
Lennon nekrológiának zenés 
feldolgozása Ls felcsendül a 
rádióban. 

Éjfél előtt búcsú az óév-
től címmel Bodrogi Gyuíá 
saját írásét mondja el, majd 
az év utolsó perceiben el-
hangzik Vörösmarty Mi-
hály Szózat Című költemé-
nye — sinkoviti ítnre tol-
mácsolásában. 

A rádió kabarérovatának 
szilveszteri műsora 19.00 
órakor kezdődik szerdán á 
Kossuth rádióban. (MTI) 

Üzletek nyitvatartása 
December 31-én, szerdán 

Valamennyi élelmiszerbolt 
19 óráig, az ennél egyébként 
később záró élelmiszerboltok 
a szokásos hétköznapi nyit-
vatartási rend szerint árusí-
tanak. Az egy műszakos élel-
miszerüzletek 12—12,30 órá-
ig ebédszünet miatt zárva 
tartanak. A piaccsarnok, a 
piacok, a piac területén le-

2. sz. (Északi városrész 320. 
épület). 3. sz. (Szatymazi u. 
5.), 5. sz. (Lenin krt. 55.), 
6. sz. (Klapka tér), 8. sz. 
(Széchenyi tér 6.). 10. sz. 
(József Attila sgt.), 12. sz. 
(KotfeUth U sgt, 71,), 16. s a 
(Bajza u. 2.). 17. fez. (Odessza 
lakótelep), 18. sz. (Gyapjas 
P. u. 21.), iá. fez. (Bérkert u. 
52.), 23. sz, (Páttizén u. 1.), 

vő valamennyi árusító pavi- 25. sz. (Petőé fegt. 33.). 27. 
Ion 17 óráig üzemel. Az sz. (József Attila sgt. 37.), 
édesség, dohány és virágüz- 29. aá. (Marx tér 1—8.). 30. 
letek a szerdai rend szerint sz. ( Lenin krt. 72.), 31 sz. 
tartanak nyitva. Az iparcikk, (Kölcsey u. 5.), 32. ét. (Uttö-
a ruházati szaküzletek. az rö tér 26.), 44. sz. (Hunyadi 
áruházak 17 óráig, az ennél J. sgt. 63.), 46. sz. (Csap u. 
korábban zárók a szerdai 77.). 48. sz. (Világos u. 1.), 
rend szerint tartanak nyitva. 
A zenés vendéglátóhelyek 
valamint azon vendéglátó-
egységek. amelyeknél ezen a 
napon zeneszolgáltatás, vagy 
rendezvény van, 05 óráig, a 
melegételt felszolgáló ven-
déglátóegységek a szombati 
nyitvatartási rend szerint, de 
legalább éjjel 1 óráig, a 
többi vendéglátóüzlet a 
szombati nyitvatartási rend-
nek megfelelően áll a vendé-
gek rendelkezésére. 

53. 
7.), 

sz. (Hámán K. u> 
58. sz. (Földműves u. 1.), 

(Északi városrész 303.), 5. 
sz, (Hattyastelep, Vaskapu u. 
43.), 6. se. (Marostői utca), 
18. sz. (Algyő). 24. se. (Tol-
buhin sgt. 53.), 80. sz. árU-
dá ja (Tarján, Hüvelyk u. 2.). 
A Csemege Kereskedelmi 
Vállalat 109. számú bolt ja 
(Széchenyi tér 8.), 110. se. 
(Kárász u. 8.1 és 148. sz. árü-
dá ja (Retek u. 17.). A Csong-
rád thegyel Városellátó Kö-
zös Vállalat 8. sz. (Kossuth 
Sgt, 19.) és a 9. sz. á r u d á j a 
(Széchetiyi tét- 3.) ta r t nyit-
va. A csarhokok és piacok, 
a piac teríiietén leVö élelml-
Szerpavildnök 7-től 13 óráig 
üzemelnek. Az édesség-, do-
hány- és virágüzletek szom-
bati nyitvatartási r end jük sze-

A dolgozók védelmében 
Harminc esztendeje minisz- alkalmazását a nehéz fizikai dött határozataiban, Valfi-

tertanácsi rendelet bízta a munka megköhnyítésére. mint a köZeljüVóbert kladás-
szakkzetbezelekrá a dolgozók Hogyan dolgozik a mun- rá kerülő miniszteri rendé-
egészségének, testi épségé- kábédelmi felügyelet? letekben. A munkavédelem-
nek védelrtlét. a thunkavé* — A hivatásos munkavé- nek nő a jelentősége, A jő-
deimi felügyeletet. Mbgyart delmi felügvelőkön kívül tár- v'öben sent szabad a szüksé-
tettek eleget a feladatnak a sadalrni aktivisták hálózata génnél nagyobb türelmet ta-
szakszervezeti érdekképvise- működik az ipari és mező- dúsítani munkavédelmi kéf» 
let tisztségviselői, társadalmi gazdasági üzemekben. To-
munliásal? = erről kérdez- vábüfejlesztettük a korábbi 
ttlk Vincee Józsefet, ót mozgósító módszereinket ««• 
SfcMT munkavédelmi ösz- munkavédelmi heteket,, ver-

senyeket, munkavédelmi őr-
ségeket —= tökéletesítettük, 

télya főfelügyelőjét, 
«= A munkások egészségé-

nek védelme szép es fontos 
munka, a szocializmust épí-
tő társadalomban politikai 
kérdésként kell kezelni. Az 

désekben, különösen akkor 
nem, ha megoldásuk jófor-
mán péfizbesedi kertll. Gon-
dolok a dolgozók megfelelő 
oktatására, a rendszeres 
munkavédelmi szemlékre, a 

ú j formákkal gazdagítottuk balesetek pontos kíVizsgátá-
őket. A szocialista brigádok sara, az, üzemi rend és tísZ-
vállalásaiban Ma már he- taság fenntartására. 
lyet kap a MUíikávédelffll 
előírások betartása, a anlgo-elmúlt három évtized alatt h P É Í V f e fokabb tuda-

Új ipari üzemek egész sora ^ egészségromlás 
jott létre A mezogazdasag- fflegelöj!égeHek jelentősége, 
ban kialakultak es megho- * z eredtflénvek élfohére ni*£ 
nosodtak az .parszerü és t l K Tlm 
zart termelesl, eljárások A Ehetőségeikkel a fflUHkáVé-
megye dolgozo.nak életko- , f a H a d a l f f l i aktivistái. 

d ö r r i i e r n e f r t r m e e í é ° r i feffig**** ls akad 

k a f ' T e m e g ' S f t - r ' t Z ^ ^ I t a h i . á o g p 
Kai, uzemeg-szsegugj es ^(jban eredmények ez tt 

munka? 
— A legfontosabb mérce 

talán az üzemi balesetek 
számának alakulása, A ne-
gyedik ötéves terv idején 
évente átlag 2(1 halálos üze-
mi baieset történt a megyé-

szoclálls ellátottsága. Növe-
kedett az üzemi szakszerve-
zeti szervek jogköre. 1968-
ban munkál ták Tel a munka -
védelmi szabályzatokat, 
munkavédelmi ügyrendeket. 
A fejlődésben há tbm egy-
méshbz szorosan kapcsolódó " " ' T ' a . n m u " I T t a z J 
szakaszt különböztethetünk b e r t ' a * ö t ö d i k o t é v e 9 t e r v 

meg. 
AZ első szakasz A ha tva-

nas evek közepéig tartott . A 

időszakában 13, fez jobb az 
országos átlagnál, 

— Egyértelmű az össze-
függés 

Hogyan foglalná össze A 
szakszervezeti munkavéde-
lem fö feladatait? 

=-« Továbbra is küzdenünk 
kell a még meglevó régi ve-
szélyek, korszerűtlen védő-
berendezések, a nehéz, fizi-
ka i munka felszámolásáért. 
Ki kell hüszöbülhi az ú j ha-
tások. a monotónia, a magas 
zajszint, a vibrációs ártalom, 
az egyoldalú és pszichés tér« 
helés, a vegyi és sugárha-
tások okozta károsodásokat. 
Fel kell használni a munka-
védelmi tudomáhy és MÉS 
társadalomtudományok, az 
ergonómiai, a munkapszi-
chológiai és munkaszocioló-
giái kutatások eredményeit. 

«•» Nem luütís ei a jelen-
legi gazdasági helyzetben? 

— Semmiképpen sem, A 
- ,-mw a boíeseti statisztika ráfordítások mellett élSőSbr-

munkavédelmi felügyelet azt és a munka védelmi tévé- ban azt kell vizsgálni. Hogy 
a követelményt állította a kenység között? Kém lehet a megtett intézkedések Hfl-
rrtunkahelyek elé, hogy min- véletlen a számok alakulása? tására hány dolgozónak, mi-
denütt teremtsék meg a leg- _ Rendszeresen, folyama- lyen területen és milyeh 
alapvetőbb biztonségtechni- t o s a n ellenőrizzük az ilzé- mértékben váltak jobbá á 
kai, üzemegészségügyi és meket. Az elmúlt tíz évbeft munkakőrülméhyei. Nem fo-
szociális feltételekét. A gya- § e*er 989 ellenőrzést végez- gadható el az a mostahábád 
korlatban ez azt jelentette, tühk, közel enhyi alkalom- gyakran Hangoztatott véle-
hoáv minden berendezést el mai tet tunk munkavédelmi meny, nogy a munkavédei-
kellétt ifitfii Védőburkolattal, intézkedést! 890 esetbeh mi előírások túlzottan szigo-
a dolgozók szamara pedig kénytelenek voltunk a köz- ra követelményeket táMasz-
biztosítáttl kellett az öltöz- vetleh veszélyre való tekin- tattak. A hatodik ötéves 
ködéSl, tisztálkodást feltété- tettel letiltani, leállíttatni tervben meg kell tartani 
fokét. gépeket, berendezéseket. Az legalább a jelenlegi munka-

A hatvanas évek középé- alapvető munkavédelmi elő- védelmi körülményeket ott, 
tői magasabbra emeltük a írások megsértése miatt 205 ahol nem várhatö a teehno-

esetben bírságoltunk. lúgla közeli vá'tozása. AZ Ül 
Hogyan fogaajak a ve- üzemekhéi maradéktalanul 

eétök az intézkedéseket? 
— Az ő megértésüknek, 

együttműködésüknek is kö-
szönhető, hogy megyénkben 
jelentősen csökkent az ötö-
dik ötéves terv sorén a ha-

mércét. A veszélyesebb Be-
rendezésekre teljesen zárt 
védőburkolatot szeréltettünk. 
A vasipafl SSJtolögépek pél-
dául korábban gyakran okoz-
tak csöhkulásos baleseteket, 
Elrendeltük, hogy a védő-
felszerelések áll jáfiak kény-
szerkapcsolatban az indító- lálos üzemi balesetek száma, 
berendezésekkel. A dolgozók Hogyan tovább? 
akaratától függetlenül vé- Fokozatosan változnak a 
delmet nyúj tó berendezések Veszélyes téhyezók. Egészen 
kialakítását és tömeges al- ú j egészségi á r ta lmak kelet-
kalmazását ír tuk elő a vas- keznek bizonyos anyagoknak 
és faipari forgácsoló beren- a környezetre gyakorolt ká-
dezéseknél, textil ipari cent- ros hatáséból, más Veszé-

Biztosftani kell a biztonság-
technikai előírások betartá-
sát. Ismertetni, tudatosítani 
kell a munkavédelemmel 
kapcsolatos rehdeleteket, 
hozzá kell fogni á munka-
védelmi SzSbályzat átdolgo-
zásához, a gépek karban ta r -
tási utasításainak elkészíté-
séhez, a muhkaVédeimi ügy-
rendek korszerűsítéséhez. 
Nekünk minden dolgozó éle-
te, testi épsége fontos. Vé-
delmükben még szervezet-u c í c a c t M i c i , i i C A u n ^ r u i u c u i - i u a n a i a a a u i . u , iiiciö v u ^ i u i u n u c n m e g a / x i vcz,c 

r ifugáknál. A mezőgazdaság- lyek magasabb szinten újra- többen, célratörőbben kell 
ban számos ha lá los . baleset termelödnek. A fejlődés ú j 
Származott traktorborulásból, feladatok elé ál l í t ja á fhúrt-
Szorgalmaztuk a t raktorok kavédelmet is. Ezek keretéi 
vezetőfülkével, m a j d bizton- lényegében kirajzolódnák a 
sági kerettel való felszere- 47/l979-es itlihisZtertaháesi 
lését. Sürgettük a korszerű rendeletben, a SiZOT-plénum 
anyagmozgató berendezések 1078 novemberében elföga-

tíolgoznunk a Jövőben. Ezek-
nek a feladatoknak a végre-
hajtásához a gazdasági ve-
zetők és a szakszervezet na-
gyon szoros együttműködé-
sére vah szükség. 

T. I. 

62. sz. (Szilléri sgt.). 66. sz. r int árusítanak. A Vendéglátó-
(Míkszáth KÁLMÁN U. 28.), 
76. sz (Tarján. Csillag tér), 
79. sz. (Hunyadi 3. sgt. 30,), 
98. sz. (József Attila sgt. 4— 
6.), 104. sz (Csap u. 35.), 
121. sz. (Kiss B. U. 8,). 122. 
sz. (BajcsyZs . U 24 ), 123. 
sz. (Székely sor i ), 124. na. 
(Északi városrész), 152. sz. 
(Szabadkai u. 7.) 

A Szeged és Vidéke ÁFÉSZ 

helyek vasárnapi nyi tvatar tás 
szerint üzemelnek. A ruhá-
zati, iparcikküzletek, á ruhá-
zak zárva tar tanak. A kije-
lölt élelmiszerüzletek nyi-
tástól ZéCésig frisfe kenyérrel 
és te j ie l ál lnak a vásárlók 
rendelkezésére. 

J an u á r 4-én, Vasárnap az 
ÖSfeZefe kereskedelmi és ven-
déglátóipart egység, valamiht 

Január 1-én, csütörtökön üzletei közül a 40. s z á ruda piaccsarnok, piac a pénteki 
munkaszüneti nap lesz En-
nek megfelelően a Vendég-
látóhelyek. a dohány- és Vi-
rágboltok Vasárnapi nyitva-
tartási rend szerint üzemel-
nek. Minden más üzlet, á r u -
ház, piac, piaccsarnok zárva 
tart A vasárnapi tej- és ke-
nyérárusításra kijelölt ven-
déglátóhelyek a saokásos 
rend szerint hoZiiak forga-
lomba tejet és kenyeret. 

Január 2-án, pénteken 
ugyancsak a munkaszüneti 
napra előírt nyitvatartási 
rend érvényes. 

J an u á r 3-án. szombaton 
pedig az alábbi (kijelölt) két-
müszakos, nyúj tot t nyi tvatar-
tással üzertleló élelmiszerből-
tök reggel 7 órától 13 óráig 
tsrfonák nyitva. A Sregedi 
ELIKER boltjai közül: az 1. 
m fizudé (Petőfi zgt, a—Mi. 

(Olajbányász tér 3.). 41. sz. 
(Algyői a 27,). 45. fez. (Thö-
köly u.). 48. sz. (Rózsa P. 
s g t 19.), 62. sz. (Szt Is tván 
tér 1,) és a 83. sz. áruda 
(Széchenyi tér 17.). Mihály-
teleken a 65. sz. (Felszaba-
dulás u. 25.)i Gyálöréten a 
96. sz. (Gyálaréti Út); Kis-
kundórozsmárt aZ 1. sz. (Fel-
szabadulás U. 1.), d 2. SZ. 
(Uj t é r 1.). a 3, Sz. (Dorozs-
mai u. 44.), fi 9. sZ. (48-as 
utca), a 24. sz, (Jernei u.); 
Szóregen fi 134. SZ. (Hősök 
tere 9 ), a 135. sí. (Szerb u. 
129.). á 137. ét. (Makai u. 
216.); Algyőn a 99. sz. (Bú-
vár u. 16 ), a 106. sz. (Kas-
télykert u.)i Tápén a 125. sz. 
és fi 126. Sí. áfllda (Bddai 
Nágy Antfii u.) A Gsohgrád 
megyei ZÖLDÉRT 1. Sz. 
(Tarján. Víztorony tér). 3. sz. 

napra érvényes nyitvatartási 
rend szerint á ru s í t 

Változások a gyógyszerrendelésben 
Az egészségügyi miniszter decin, aa Atrovent, a Bero-

fanuár 1-i hatállyal módosí-
totta égyes import gyógysze-
rek rendelésének és forgal-
mazásának rendjét 

AZ intézkedéssel = mi-
ként az Egészségügyi Mi-

cec, az Intal, a Leponex, a 
Noveril, a Tauredbn. 

Az illetékesek kérik mind-
azokat a betegeket, akik 
ilyen gyógyszerek valame-
lyikét orvofei rendelkezés nisztériumban e lmondta* j j á j e l e t 1 l 6 g l s folyama-
tosan kapják, jelentkezzc-
hek felülvizsgálatra a terü-ellátást kívánják javítani, 

elsősorban az asztmatikus, a 
neurotikus, és a reumás be-
tegek érdekében, Az ú,i sza-
bályozással érintet* gyógy-
szerek közé tartozik az Al-

letileg (betegségük) 

120 féle medicinának kotül-
belül 4 felét) a jövőben a 
gyógyszertárak kizárólag az 
illetékes szakorvosuk állal 
felírt vényre ad ják kl. A 
jobb ellátás érdekében fiz 
import gyógyszerek elosztá-
sa az egyes megyék es a fő-
város között á l talában a 
megbetegedési arányszámok 

•szerint dfofJáu történik. Ezért ki-

Takarékosság, óh! 
Vasárnap reggel farkasordító hideg fogadta a 

gondozónőket és a gyerekeket a Fésű utcai bölcsődé-
ben. Állítólag azért, mert valakinek az az okos ötlete 
támadt , hogy az ünnepek alat t ne fűtsék az épü le te t 
hanem takarékoskodjanak az energiával, a statiszti-
kák és s kampányok nagVobb dicsőségére. 

Legalább egv nap kellett, míg á bOlesŐdóbeh fel-
melegedett a levegő. Nem tudni, hány gyerek fázott 
meg, hánv anyukát írnak ki táppénzre. Nem ls lénve-
ges. Fő. hogy valahol, valakit vállonveregetnek a ta-
karékoskodás miatt. Talán az illető azóta már Újabb 
ötletekert töri a fejét. Lehet hogv legközelebb egyál-
talán nem is fütehek a bölcsődében? Mennvi drága 
energiát meglehetne úgy spórolni! I, T. 

Illetékes tüdő-, Illetve Ideg-
gondozóban, reuma-szakren-
delésen. Arhehnyitíen a 
gyógyszeres kezelés folyta-
táséra szükség Van: az or-
vos javaslatára a területileg 
illetékes megyei, fővárosi 
gyógyszertér ls nyi lvántar-
tásba veszi a beteget, s en-
nek a lap ján gondoskodnak 
folyamatos gyógyszerellátá-
sáról. 

Az említet teken kívül 
egyéb import gyógyszeres 
rendelésének és kiadásának 
rendjé t ts szabályozza az ú j lommal a területileg llleté-

váhatos — hahgsúlyozták a 
minisztériumban —. Hogy 
vényét mindenki a lakóhe-
lye szerinti megyei, illetve 
fővárosi kijelölt gyógyszer-
tá rban váltsa be, 

U j rendelkezés, hogy a 
viszonylag magas térítési dí-
jú Doxium tablet tát a to-
vábbiakban térítésmentesen 
a d j á k a cukorbetegségnek a 
szemmel kapcsolatos szö-
vődményei esetén, Az ilyen 
betegek jogosultságát a te-
rítésmentességré első a lka-

rendelkezés, Eszerint: folya-
matos szakorvosi ellenőrzést 
igénylő bizonyos gyógysze-
rek rendelésére kizárólag az 
illetékes szakrendelések jo-
gosultak, Az e csoportba 
tartózó gyógyszereket (aa 

kes szemészeti szakrendelés 
ál lapí t ja meg. A továbbiak-
ban a gyógyszert már ÍOlya-
matósan a beteg kezeidor-
vosa is úgynevezett térítés-
mentes (fekete nyomású) 

importból származó mintegy vényen rendelheti. (MTI) 


