
Sok még a tennivaló 
a gümőkór szegedkörnyéki 
terjedésének leküzdésére 

A tüdővész elleni harc elsősorban lakáskérdés — mondja 
vitéz dr. Tóth Bela tisztífőorvos, aki sürgős feladatnak rartja 

tüdőbetegkórház létesitesét es a szociális megelőzést 

jelentőségük van, hasonlóképpen na-
gyot lendít a problémán az ugyan-
csak az ONCSA által kezdeménye-
zett újrendszern tanyai építkezés, 
amely éppen az egyik szegedi ta-
nyaközpontban már el is kezdődött 

— Természetesen egyik napról a 
másikra nem leket csodákat tenni. 
se ilyeneket várni, bizonyos azon-
ban, hogy az elkövetkezendő évek 
sorába a városszéli és a tanyai épít-
kezések kialakulására döntő befo-
lyással lesznek ezek a. szerencsés és 
eléggé nem értékelhető kezdeménye-
zések. 

— A jövő feladatainak második 

része a betegek gyógykeze'é-enek 

problémájához kapcsolódik. Ezen a 

téren az illetékesek minden jószán-

déka és áldozatkész támogatása el-

lenére is még igen sok a tennivaló-

Első ós legszükségesebb feladat 

• meglévő gyógrlntérmények 
ágyszámának szaporítása. 

A városi tüdőbetegotthon hatvan' 
ágya, valamint a gyermekkórház el-
különített kórterme a tíz-tizenkét 
ággyal elégtelen az ápolásra, szoru-
lók befogadására. Összesen mintegy 
százötven ágy áll a város különböző 
gyógyintézeteiben rendelkezést*. 'A 
gyermekklinikával kapcsolatban 
nagyszabású új tüdőpavillont kel-
lene létesíteni, ennek, építési költsé-
gei mintegy kétmillió pengőt (enné-
nek ki. A mai háhorns viszonyok 
mellett talán ez nem valósítható meg, 
fontos azonbau, hogv a háború vé-
gével eunek az intézménynek a lé-
tesítésére is jusson pénz és figye-
lem, mert megfelelő korszerű tüdő-
betegkórliáz nélkül az a munka, 
amit a gümőkór leküzdésére folyta-
tunk, osak féleredményeket hozhat 

k. b. • 

Á városrendező bizottság 
a leánygimnázium elé kívánja állítani 

a Tömörkény-szobrot 

(A Délmagyarország munkatérsá. 
tói) Korábbi 'cikkeinkben nyomon-
követtük azt a nagyjelentőségű 
munkát, amit a zöld keresztes egész-
ségvédelmi szolgálat végez a sze-
gedkörnyéki tanyavilágban, az új-
szegedi gyógyiskolában és a szege-
di gyermekkórházban lévő iskolaor-
vosi szakrendelőben és városi gyer-
mek tüdőbeteggondozóban. Részlete-
sen ismertettük ezekuek a szervek-
nek áldásos és szinte fölbecsölhetet-
len értékű közhasznú tevékenységét, 
nmelyuek eredményei máris meg-
mutatkoznak abban, hogy bár a 
gyermekkori fertőzés .százalékszáma 
igen magas — az összes gyermekek-
nek átlag a fele keresztülesik rajta 

— azonban éppen a rendszeres or-
vosi vizsgálat, ellenőrzés és az at-
ka l.mzaott preventív intézkedések 
következtében a komoly megbetege-
dések száma évről-évre csökken, de 
másrészt a beteg gyermekek szak-
szerű kezelése és gondos ápolása a 
lieieg gyermekeknek is visszaadja 
az, egészségét. A fejlődésben lévő 
szervezet ugyanis könnyebben kihe-
veri a fertőzést, erőteljesebben küz-
di le annak veszélyeit és »kinövi« a 
kezdeti stádiumában mán kezelés 
alá vett betegséget. 

A tiszti főorvosi hivatalban, amely-
nek felügyelete alá tartozik a zöld-
i rész tes egészségvédelmi szolgálat 
é ez?el együttesen maga a tüdő-
vesz elleni küzdelem is, pontos sta-
tisztikai kimutatások és grafikonok 
mutatják, hogy az alig pár eszten-
dővel ezelőtt megindított nagy harc 
a tuberkulózis terjedését máris visz-
szaszorította, a továbbiakban periig 

— űa a prevenció és a gyógyító te-
vékenység lendülete töretlen ívben 
folytatódik, ennek a nálunk oly ál-
talánosan elterjedt és legpusztítóbb 
népbetegségnek a virulenüiáját tel 
jesen meg is törik. 

A giimőkor elleni küzdelem ej\es 
etapjait ismertető cikkeink betető-
zéseként most a tisztifőorvosi hiva-
tal vezetőjét-

VITÉZ DR. TÓTH BÉLA 

fi ztifőorvost szólaltatjuk meg, akit 
arra kértünk, öszegezze az elért 
eredményeket és vázolja azokat a 
feladatokat, amelyek a közeli jövő-
ben megvalósításra várnak. 

— Az Alföldön nagymértékbefl el-
terjedt gümőkór ellen sikerrel csak 
úgy vehejük fel a harcot — mon-
dotta vitéz -dr. Tóth Béla tiszti fő-
orvos -r, ha lenyúlunk a baj gyö-
keréig és csírájában fojtjuk el a baj 
e.lharapózását. Bizonyos, hogy an-
nak a pár évnek a munkája, amely 
a zöldkeresztes egészségvédelmi 
szolgálat mögött 'ál l , még nem ol-
dott meg minden problémát, de már 
kijelölte az útat, amelyen a jövő 
népegészségvédelmének haladnia 
kell. Azzal, hogy vizsgálódásaink 
tárgyává a gyermeket tettük, még-
pedig minden gyermeket az előírt 
korhatárokon beliil kivétel nélkül, 
már adva vari az állandó ellenőr-
zésnek legszélesebb alapokon való 
gyakorlása. Évenként kétszer a leg-
nagyobh gonddal 'fésülik át< a kü-
lönféle szakvizsgálatok a gyermek-

társadalmat. A fejlődő gyermeki 
szervezet a legkönnyebben inklinál 
a betegségekre, így a tuberkulózi-
sos fertőzésekre is, de éppen, mert 
állandó fejlődésben vau, a legköny-
nyebben ki is heveri a fertőzést. 
Amellett tehát, hogy kórházaink, 
gyógyintézményeink a beteg felnőt-
teket igyekeznek meggyógyítani, te-
hát a jelent, a jövő szempontjából 
jelent óriási fontosságot az, högy a 
most felnövekvő generáció testi fej-
lődését, a fejlődő szervezet egészsé-
gének megóvását igyekszünk bizto-
sítani és távol tartani a fertőzés ve-
szélyét, vagy ezekkel a fertőzések-
kel szemben a gyermeki szervezetet 
immúnissá és ellentállóképessé ten-
n i 

— A jövendő feladatai éppúgy 
két részre oszlanak, mint a jelenben 
végzett munkánk. Az egyik rész a 
baj megelőzése, a másik a betegség 
leküzdése. A baj megelőzésénél az 
orvosi ellenőrzés, a vizsgálatok 
renszeres végzése tulajdonképpen 
sorrendben a második feladat. Az 
első a szociális életföltételek megja-
vítása lenne, ezen a téren még ren-
geteg a tennivaló, amit csak a tár-
sadalom teljes összefogásával lehet 
megvalósítani. 

— Szükséges ehhez természetesen 
a város segítő keze és az állam tá-
niogatása. de a társadalom öntevé-
keny részvétele nélkül komoly 

EREDMÉNYT ELÉRNI 

NEM LEHET, 

Addig ugyanis, amig a szociális 
viszonyok nem javulnak és a lakás-
kérdésben nem kerül a tömegek leg-
szélesebb rétegeire figyelemmel le-
vő megoldást találni. 

a fertőzés veszélye állandóan 
és fokozódó mértékben fennáll. 

A bérkaszárnyák szűk és túlzsú-
folt lakásai, a nedves pinceoduk és 
a külvárosok tömegszállásai mind-
megannyi melegágya a giimőkórps 
fertőzésnek. Ezen csak az építkezé-
sek megindulásával, lehet segíteni. 
A város és az állam —.ez utóbbi az 
Országos Nemzet- és Családvédel-
mi Alap keretében épített kertes 
családi házakkal — máris jóval töb-
bet tett az egyszerű kezdeményezés-
nél. sajnos azonban, a magántőke 
még mindig közömbös. Holott üzle-
ti befektetésnek is kitüuö az építke-
zés és a belterületen még sok beépí-
tetlen terület van. Igaz, ezekben 
fisak bérkaszárnyák épülhetnek, 
azonban a modern építkezés mar 
ezeknél is olyan irányelveket juttat 
érvényre, amelyek a lakájokat 
egészségesebbekké teszik. Több le-
vegő, több napfény jut ezekbe a 
modern házakba, amelyek virágos 
balkonjaikkal külsőleg is tetszető-
sök és szinte kárpótolják a kertes 
családi házakért azokat, akik hiva-
tásuk miatt a városban kényszerül-
nek lakm. 

— Az igazi egészséget természe-
tesen a családi házak jeléntik, kü-
lönösen azok a típusok, amelyeket 
az ONOSA pénzügyi alapjából a 
Közjóléti Szövetkezet egyre növek-
vő számban épít. Ezeknek n város-
széli településeknek igen egyszerű 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A városrendező bizottság leg-
utóbbi ülésén részletesen megvitat 
ták a Révay-utca és a Tömörkény 
utca rendezésének kérdését, amit a 
volt Wagner-fürdő helyén épülő 
bérházak, illetve ennek a környék-
nek egységes városrendezési szem-
pontjai tettek szükségessé. A bi-
zottság magáévá tette azt a tervet, 
hogy a bérházak és a leánygimná-
zium között stilusos kiképzéssel egy 
kisebb teret létesítsenek s az el-
gondolás az, hogy itt állítják fel 
majd Tömörkény István szobrát, 

amit az is indokol, hogy itt van a 
közelben Szeged nagy írójának 
szülőháza is. Ezzel a tervml kap. 
csolatban a város hatósága érintke-
zésbe lép majd a szobrot készíttető 
Dugonics-Társasággal. 

Foglalkozott a bizottság a Bol-
dogasszony-sugárt, a Vitéz-utca, a 
Szent Háromság-utca és a Zerge-
utca által határolt telektömbnek a 
városrendezési tervek alapján való 
reudezéséuek kérdésével, majd meg-
állapította a jövő évi költségvetés 
városrendezési hitelkeretét. 

Korszakalkotó f e d d é s elfftt 
az alfüüdi gyümölcstermelés 

Dr. Tukats Sándor főispán és dr. Tóth Béla helyettes pol-
gármester tárgyalásai Budapesten 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Megirta a Délmagyarország, aogydi. 
T u k a t s Sándor főispán és dr. T ó t b 
Béla helyettes polgármester a mult 
hélen több napon át fontos városi 
iigvékben Budapesten folytattak ille-
tékes helyeken tárgyalásokat A bu-
dapesi tárgyalásokkal kapcsolatban 
dr. -Tóth Béla helyettes polgármes-
tertől a következő információt kap-
tuk: 

— Résztvettem a gyümölcstermelő 
vidékek vármegyéinek és városainak 
képviselői által a földművelésügyi mi-
nisztériumban tartott értekezleten, ftt 
szóbakerültek a milliárdos törvényja-
vaslatnak a gyümölcs- és kertészeit 
termelés fejlesztésére irányuló intéz-
kedései. Ezekből az világlik ki, hogy 
valóságos ti,i korszak kezdődik a ja-
vaslat törvényerőre emelkedése ntán 

egyesületbe tömörítik. A zöldségter-
melés fokozására árkedvezménnyel 
palántákat és vetőmagvakat osztanak 
ki. A törvényjavaslat munkaterve 
alapján hűtőházakat ^yiiruölestároló-
kat és aszalókat fognak épiteni. A 
múlttal szemben nagyobb súlyt he-
lyeznek a félkészgyártmányok előál-
lítására. Ezzel elérik azt, hogy nagy 
termés esetén nem leszünk szűkében 
a hütőkocsiknak, mert a termésnek 
csak egy része kerül friss állapotban 
a külföldi piacokra. A gyümölcs-, 
zöldség- és főzelékfélék friss és fel-
dolgozott állapotban való értékesíté-
sére megfelelő egyezményeket kötött 
a kormány Németországgal, Svédor-
szággal, Svájccal és Finnországgal 
Bevezetik a belföldi termésű egye* 
almafajtákra a minősítést és az ál-
lami ellenőrzőjegy használatának a 

szükségességét. A tervezetben felso-
s hogy a szociális es ncpelelmczcsi r o R a l n , a f a j t á k k ö z é é p p e n a duna-ti-
szemponlhól annyira fontos gyümölcs- i M í l k Ö J ! Í termelő érdekek védelme szem-
es kerti termelés színvonala es meny-j p o n l i á b ó l a z értekezlet a tervezetbe 
nyisége emelkedni fog. A termeszfii L o r o z o l t a k k ö zé még felvette a Téli 
adottságok felhasználásával Magyar- J poodf,,,a 3 R l ) d a i öomokós és Ilus-
o.rszág Európa gyümölcsös kertje lesz. 
ezzel kapcsolatban szükség van arra 
is. hoev az értékesítésről megfelelően 
gondoskodjunk. 

—Szóba került az is. hogv az or" 

i Pogácsa, a Budai Domokos és Hús-
véti Rozmaring nevű almafajtákat 

— Ezenkívül sok más felszaporc 
dott fontos városi ügy is volt, ame-
lyeknek az elintézése érdekében d''-
T u k a t s Sándor főispán úrral egyÜW 

szág .jelenlegi gyümöicsPaállonmnva , el jártunk több minisztériumban, rés**' 
közpl ötvenmillió darab. A rossz mi-;vettünk fontos és eredményes köze'-
nfg;égü vagv régi gyümölcsfák kiese- j látási értekezleteken, valamint az árt 
rélésp és az elemi csapások követ-
keztében kipusztult fák pótlása érde-
kében mintegy húszmillió fa átülteté-
séről kell gondoskodni. Kiterjesztik a 
gyümölcsfák törzskönyvezését, a ter-
melőket mintegy 150 törzskönyvező 

viz és talajvizek okozta alföldi káró" 
ügyében, Békés. Csongrád, Arad-Cs®' 
nád-Torontál vármegyék. Szeged ^ 
Hódmezővásárhely törvényhatóság'1 

kiküldöttei között a miniszterelnök 11 

elé tárult küldöttségben is-


