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Ot tiszti orvos

végzi Szeged egész belterületén
a közegészségügyi szolgálatot
A legtöbb tiszti orvos nem is lakik a kerületben — Sürgősen meg kell változtatni a
tiszti orvosi szolgálat rendszerét — Dr. Sajó
Lafos főorvos nyilatkozata
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Lajos-kórut alsó végében, a
pénzügyigazgatóság
(A Délmagyarország
munkatársától)
A mult
szomszédságában van a lakása, tehát jó messzire
év nyarán, a közegészségügy államosítása során
a kerületétől. Hogy a helyzeten némileg segítse— mint ismeretes — a belügyminiszter tizennégynek. az alsóvárosi tiszti orvos naponta reggel 8
ben állapította meg a városi tiszti orvosok szárnál.
órától 9-ig rendel a Berlini-körúti szeretetházban.
Az államosítás előtt 16 tiszti orvosa volt Szeged
nek. Az orvosok számának csökkentése sok zavart
Ezekkel a naponként 1 órás rendelésekkel azonokoz a közegészségügyi szolgálatban, annak elle
ban nem lehet megoldai a kérdést, mert gyakran
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerd*«
nére, hogy a kinevezett tiszti orvosok a legnaelőfordul, hogy első segélynyújtásra, vagy másdélután három órakor temették el a felsővárosi
gyobb buzgósággal igyekeznek ellátni feladatukat.
féle dologban volna szükség a tiszti orvosra, ilyenDugonics-temetőben dr. Dobay
Gyulát, aki hoseA tiszti orvosok számának redukálását főkép
kor aztuná a város túlsó végében kell megkeresni.
szu betegeskedés után hétfőn elhunyt. A temetési
a város belső területén lakó szegényebb néposzszertartáson rengeteg gyászoló jelent meg, képviNéhány nappal ezelőtt a tiszti orvosok tanfotály sínyli meg. A tanyán ugyanis eddig is nyolc
selve volt a város úgyszólván minden társadalmi >
lyama nyilt meg Budapesten.
tiszti orvosi kerület volt és tekintettel a tanyarétege, ott láttuk dr. Glattfelder
Gyula csaná<H
világ nagy kiterjedésére, ezt a nyolc tiszi orvosi
püspököt, dr .vitéz lmecs György főispánt, dr. viez aztán
a szegedi
közegészségügyi
kerületet továbbra is meghagyták. A »áros
beltetéz Shvoy
Kálmán országgyűlési képviselőt
szolgálatban
még nagyobb
zavarokat
rületén
azonban
az eddigi nyolc tiszti orvos
hemég másokat, az egyház, a város, a társadalom
okozott.
lyett, az államosítás
óta, csak hat tiszti orvo$
látja
képviselői közül. A temetési szertartást P. Bufel az egészségügyi
teendőket.
novszky
Auré4 felsővárosi plébános végezte nagy
j Két tiszti orvosnak, dr. Sztravroszvky
Pálnak és
Miután csökkentették a tiszti orvosok létszámát, I dr. Jánossy
papi segédlettel, a temetési szertartás alatt a felGergelynek ugyanis — miniszteri rena város belterületének uj egészségügyi beosztásésővárosi énekkar énekelt Török
Mihály karnagy
delkezés értelmében — részt kell vennie a tanforól kelleti gondoskodni. Ez a beosztás bizony egy.
vezényletével.
lyamon, amely kilenc hónapig
tart. Erre az időre
»Halán nem volt szerencsés, mert
a két orvosnak helyettesről kellett gondoskodnia.
A szertartás befejezése után Hegedős
Ferenc
Az alsóvárosi tiszti orvos egy belvárosi, Kigyópostaigazgató búcsúztatta el elsőnek az elhunytat
akkora terület jutott egy-egy tiszti oruccában lakó fogorvost bizott meg helyettesítéséa felsővárosi katolikus egyházközség, a Felsővávosra, hogy az a legnagyobb
igyekevel, tehát a kerületében az egészségügyi szolgálat
rosi Népkör és a felsővárosi katolikus társadazettel
sem képes
munkáját
teljes
ellátása nem sokat
váitczntl
lom nevében. Beszédében hangoztatta, hogy dr.
megelégedéssel
elvégezni.
Dobay Gyula mindenkor lelkes harcosa volt a kaA felsővárosi tiszti orvost viszont dr. \íogár>
toli.kís megmozcuiásokaak A megható beszédet
! Béla kerületi tiszti orvos helyettesíti, így dr. AfoKomplikálja a helyzetet az is, hogy az egyik tiszti
után dr. Tóth Imre lépett a koporsó elé és az
!
gánnak
most
két
hatalmas
kerülete
van.
Hogyan
»rvosnak nem is adhattak kerületet, őt a fertőző
Ügyvédi Kamara, valamint a Gyorsíró Egyesület
lehet majd ebben a két óriási kiterjedés« kerübetegségek ellenőrzésével kellett megbízni. I?v
nevében mondott istenhozzádot az elhunytnak, kiletben a közegészségügyi teendőket egy orvosnak
emelve azt a bajtársi szellemet, amelyet dr. Doellátni, azt majd a jövő fogja megmutatni.
Szeged
belterületén
tulajdonképen
öt
bay Gyula mindenkor képviselt. Dr. vitéz
Shim§
A város lakossága a közegészségügy államosíbelterületi
tiszti orvos teljesít
szolgáKálmán országgyűlési képviselő a Nep nevébe»
tásával a közegészségügy javulását várta. Az ellatot, az eddigi
nyolc
helyett.
Imcsuzott az elhunyttól. Azt hangoztatta,
hogy
múlt évben, különösen az esztendő második felél»éldátadó módon élt és a város érdekében áldozta
közegészségügye.
A tájékozottak a legnagyobb aggodalommal gon- j ben, tényleg jobb volt a város
fel életét. Az összeomlás után nyomban a kereszez azonban, egyáltalán nem irható
lénv gondolat harcosává
szegődön
és értékes
dolnak arra, hogy mi lesz valamilyen
nagyobb , mint azelőtt,
| <r. államosítás javára, hanem a szerencsés véletmunkásságot fejtett ki. A Nepnek megalakulásától
arányú
járvány
esetén.
kezdve tagja volt. A következő bucsuszónok
Iván
len játszott közre. A jelenlegi kerületi beosztásAnnak jellemzésére, hogy egy tiszti orvosnak
Mihály volt, aki a Katolikus Kör és a „Szeged
sal és szolgálattal azonban sokáig
nem lehet inmekkora terület jutott, közöljük a beosztást.
Uj Nemzedék" nevében búcsúzott. Dobay líyula
tézni Szegeden
a
közegészségügyet.
Dr. Acs Sándor a Nagykörúton belüli városugy a Katolikus Kör, mint az Uj Nemzedék megrész felerészén és a körúti hídtól lefelé esö ÚjA hatóságnak elsősorban az volna a jogos kialapításában tevékeny részt vett. Polyák
Károly a
szegeden teljesít szolgálatot.
I vansápa, hogv
Katolikus Nővédő Egyesület nevében
búcsúzott.
Dr. Mogán Béla a Nagykörúton belüli városAz elhunyt egyik alapitója, diszelnöke és huszonrész másik felében és a közúti hidtól felfelé eső
„
szaporítsák
« kerületi
tiszti orvosok
öt esztendőn keresztül ügyésze volt az egyesületÚjszegeden látja el a közegészségügyi teendőket.
számát
nek, amely talán a legtöbbet vesztette dr. Dobay
Dr. Jánossy
Gergely a
Vásárhelyi-sugáruton
Gyula elhunytával. Diósy Géza piarista tanár a
kifelé és a Nagykörútnak a Tisza által határolt
Legyen annyi tiszti orvos Szegederi, amennyi 1936
Dugonics-Társaság kegyeletét rótta le a koporsó«
részén, beleértve
Somogyi-telepet
is.
juliusa előtt, az államosítást megelőzően volt, te- l nál, kegyeletes szavakkal emlékezett meg a TárDr. Oláh József a Nagykoraitól kifelé, a Váhát két tiszti orvos kinevezésére
volna
szükség. [ saság halottjáról és méltatta irodalmi és publiciszsárhelyí-sngárat és a Kálvária-ut által
határolt
Másodsorban fontos volna, hogy a tiszti
orvosok
tikai működését. A DugonícsTársaság
különben
részen.
a kerületükben
lakjanak.
gyászjelentést adott ki az elhunyt tagjáról. Végül
Dr. Sztravrovszky
Pál a Kálvária-uttól lefelé,
Ezekről a kívánságokról beszélgettünk dr. Sajó
Hajas
Sándor
joghallgató az ifjúság
nevében
egész Alsóváros területén teljesít szolgálatot.
Lajossal, Szeged város tiszti főorvosával, aki a
mondott búcsúbeszédet.
Valamennyi tiszti orvosnak tehát óriási kerükövetkezőket mondotta a
Délmagyarország-nak:
lete van. Fokozza a nehézségeket az is. hogy
A beszédek elhangzása után a koporsót a csa— Magam is jogosnak találom a kívánságot,
ládi sírboltban belyeztsk öiök nyugalomra.
n tiszti orvosok
egyrésze nem is lakik
hogy szaporítsák
Szegeden
a tiszti orvosok szá• kerületében,
csak rendelést
tart ott
mát
és
errenézve
már
előterjesztést
is
tettem
naponta
1—1 órán át.
Tudtommal a belügyminisztériumban is foglalkoznak azzal, hogy a tiszti orvosok létszámát felemelígy Újszegeden
egyáltalán
nincs tiszti orvos és a
találkozóhelye
B l I O A P E S T E N
betegeknek a Kiss-uccába, vagy a Szentgyőrgyn i : és elsősorban Szeged jöhet számításba ebben
uccáb;; kel] bejönniök, aszerint, hogy a közúti
» tekintetben. Most a régi állapotokhoz képest két
hidtól jobbra, vagy balra laknak Újszegeden. A
orvossal kevesebb működik, tehát ujabb két városi
felsővárosi tiszti orvos a Vásárhelyi-sugáruton latiszti orvos kinevezésére volna szükség.
kik, de hozzátartozik Somogyi-telep is és a telep
t«l»ó végéről kelt esetleg bejárniuk a betegeknek.
(MODERN)
P E N S I O
— Kétségtelenül nehézséget okoz az a körülIgaz ugyan, hogy a tiszti orvos naponta egy órán
mény
is,
hogy
egyes
tiszti
orvosok
nem
laknak
a
át Somogyi-telepen, a tűzoltólaktanyában is rendel,
V., Harmincad ucca 3. sz.
kerületükben. Idővel ezen az állapoton
is segíteni
de ezzel még nem elégitheti ki az igényeket.
Erzsébet 'ér Bécsi u. sarok
fogunk,
— mondotta a tiszti főorvos. A tiszti orLegkirívóbb a tarthatatlan helyzet
Teljes komfort, d i i t a l a n
vosok számának szaporításával szükség lesz uj
Itft e ' s ö r e n d ü konyha, igen
az alsóvárosi
tiszti
orvos
kerületi beosztásra és ha ez- megtörténik, esetleg
m é r t é k e i t
a r a k .
kötétezni
fogjuk ó tiszti orvosokat,
hogy a kerüleF f ó k ü z e m V á r j a Valéria u c c a 7 « z á m .
«setében. Dr. Sztravrovszky
Pálnak alsóváros" és
tükben
vegyenek
ki lakást.
Mémrárns hatalmas területe jutott és a Tisza

Eltemették
dr. Dobay Gyulát
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