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Belföldön is vásárolható majd az Orion 
legmodernebb, nagy képerny ős televíziókészüléke 

Egészségügyi kultúránk fejlesztéséről 
tanácskoztak pénteken 

Csongrád megye kommunista orvosai 
Az egészségügyi kultún. más értelemben kell ven-

l'ejlesztése. az orvosok mun- núnk a régi és az új értel-
kájának segítése szempont- miség fogalmát. Nem az a 

Sorozatban készülnek a budapesti Orion gyárban a legkorszerűbb, nyomtatott-
áramkörös, 110 fok eltérítésű, nagy képcsöves televíziókészülékek. Ez a típus bel-
földön is kapható majd. 

Képünkön: Kristóf Káró ly műszerész az utolsó vizsgá latokat végzi a készülékeken. 

Mikor kezd termelni 
a téglablokkgyártó üzem? 

Szakmai tapasztalatcsere lesz a jövő hónapban Szegeden 

Augusztus 20-ra elkészül az újszegedi lakóháztömb terve 
Minden új nehezen szüle- üzem dolgozóira nagy mun- zés Szegeden olyan újdon-

tik. Ez az évezredes megálla- ka vár még. hogy most — ság, mely valamennyi illeté-
pitás még mindig érvényes, szinte az utolsó percekben— késnek méltán szívügye le-
és áll a szegedi téglablokkos kell kikísérletezni az újfajta het. Lelkesedésben és ügy-
építkezéssel kapcsolatban is. üreges téglák gyártását, el- szeretetben nincs is hiány 
Szegeden még sohasem alkal- sősorban a legnagyobb, szá- — legfeljebb talán a szerve-
maztak középblokkos eleme- zas szilárdságú blokkhoz — zés tekintetében lehettek 
ket házépítéshez, de az épí- amely nélkül meg sem lehet volna körültekintőbbek azok, 
tőipar rohamos fejlődése las- kezdeni az építkezést. A fel- akiknek kezében a blokk-
sacskán ide is elér: blokk- adat nagy, de remélhetőleg gyártás és a téglablokk fel-
gyártó üzem épült az l-es megbirkóznak vele! használásának 1 rányítása 

Minden új nehezen szüle- összpontosul, 
tik. A téglablokkos építke- F. K. 

.iából igen nagv jelentösegú 
értekezlet zajlott le tegnap 
Hódmezővásárhelyen, a vá-
rosi tanács nagytermében. A 
Csongrád megyei pártbizott-
ság meghívására 

első alkalommal jöttek 
össze a megye és Szeged 
város kommunista orvosai. 

Az értekezlet mintegy száz 
főnyi résztvevőjét Szilagyi Jú-
lia elvtársnő, a megyei pártbi-

döntő, hogy ki mikor kezdte 
el hivatása gyakorlását, ha-
nem 

azt tekinthetjük a* é j 
értelmiséghez tartozónak, 
akj a marxizmus—leniniz-
mus szellemében dolgozik, 
aki a maga területén is 
segíti a szocializmus épí-
tését. 

Éppen ezért is fontos az 
orvosok ideológiai, politikai 

telelően lépést tartson ázzál 
a forradalmi változással, 
amely az egészségügy terü-
letén is végbement. E válto-
zás következtében lett egy-
séges egészségügyi hálóza-
tunk és jelentősen megnöve-
kedett. kiszélesedett a Dizto-
sított-ellátás. Ugyancsak fon-
tos feladat, hogy 

szocialista egészségügyünk 
szocialista módon elő és 
gondolkodó emberekkel 
rendelkezzék. 

Ehhez segít hozzá H H M H g H H i p H V H H 
zottság osztályvezetője rövid továbbképzése. Szeretnék, ha tőén az oktatási reform, 
bevezető beszéddel üdvö- minél több orvos végezné el amelynek néhány gyakorlati 

a pórtbizottság marxizmus— kérdésére részletesebben is 
leninizmus esti egyetemét. A kitért Simonovits István elv-
szegedi egészségügyi intéz- társ. Az orvosi hivatástudat, 

zölte. majd 
Siklós János elvtárs, a rae-

m a L í T ^ l í l t l v l rdrá rnényekben, az orvostudo- a z orvosi etika néhány kér-
idoszeru politikai kerde- m á n y i egyetemen megfelelő- désével is foglalkozott, han-
sekrol es ezen belül az e n törekszenek e továbbkép- goztatva, hogy 

nincs szó új orvosi rend-
tartás készítéséről, a jelen-
legi rendtartás szellemé-
nek legtökéletesebb betar-
tását várják el mindenki-
től. 

orvosok közvetlen felada- ^ elősegítésére, de sajnos 
tairol nyújtott tájékoztatok a rendelőintézeti orvosok 

Napi életünk néhány olyan többsége nem jut el a to-
kérdéséről beszélt, amely vábbképzésnék erre a foká-
kapcsolatban áll az orvosi ra. 
hivatás gyakorlásával is. Az időszerű politikai kér-
Egyebek között érdekesen désekről szólva kiemelte még 
világította meg, hogy a me- a párt. kétfrontos harcának Beszéde végén arra is rá 
zőgazdaság szocialista át- fontosságát, amelynek érvé-
szervezésével kialakult új nyesítése az értelmiségi 
helyzet miként állít még na- munka területén is elenged-
gyobb követelményeket az hetetlen. Beszéde végén an-
egészségügyi ellátás elé is. nak a reménynek adott kiíe-
A betegbiztosítottak megnő- jezést, hogy a jövőben töb-
vekedett létszáma egyelőre bet találkozhatnak majd 

számú téglagyár telepén. 
Nemcsak Szegeden; Békés-

csabán. Zalaegerszegen és 
Kaposvárott is épült tégla-
blokkgyártó üzem az. elmúlt 
hónapokban. Talán a zala-
egerszegi még előbbre is 
tart. mint a miénk. Mert a 
szegedi — bárhogy is néz-
zük a dolgot — egyelőre 
nem működik. A Dél-Ma-
gyarország június 21-i szá-
mában irtunk arról, hogy a 
több mint egymillió forint 
beruházással épült üzem nem 
termel. Nem termel, mert 
nincs megrendelése. De más 
miatt is! 

Ahhoz, hogy egv ilyenfaj-
ta berendezés működjék, 
nemcsak gépek kellenek, 
szükség van szakértőkre is. 
Mivel azonban a téglablokk 
gyártásóra nem a hagyomá-
nyos tömör téglák valók, 
hanem speciális, üreges tég-
lák. ezek gyártásához — ért-
hetően — hiányzik még a 
keilő szakismeret. Tény az, 
hogy augusztus 1—5 között 
bemutatót tartanak Szege-
den — a többi blokkgyártó 
üzem részvételével —, de 
azután még több hetes pró-
baüzemelés szükséges ahhoz, 
hogy felkészüljenek a folya-
matos termelésre. Ezalatt 
különösen a százas szilárd-
ságú blokk anyagát képező 
téglák gyártásának lehetősé-
gét kell kitapasztalniuk. 
Ugyanis, ha ez nem sikerül, 
akkor téglatörmelékekkel ke-
vert. betonblokk készítése az 
egyetlen megoldás. 

Az Újszegedre kijelölt tég-
lablokkból készülő 188 la-
kás tervezése augusztus 20-
ra lesz készen. Azután meg 
néhány hét beletelik, mlg a 
beruházó és a kivitelező 
megállapodik a szerződés-
ben, valamint a kivitelező 
megydia a pontos rendelést 
a téglagyarnak, hogy mi-
lyenfajta blokkból mennyire 
és milyen időpontra lesz 
szüksége. Mivel a téglablokk 
gyártásának 28 nap az át-
futási ideje, körülbelül ok-
tóber eleién szállítják majd 
az. első génkocsirakományt az 
új építkezéshez. 

Ez eddig rendben is vol-
na. Aránylag jól összehan-
golták az időpontokat. Csu-
pán az nem megnyugtató 
még ezekután sem. hogy 
enny're elhúzódik a hlokk-
gyártó üzem felépítése és a 

fokozott munkát kíván az 
orvosoktól, de mihamarabb 
újabb és újabb orvosok 
munkába állítására is szük-
ség van. Máris a megyében 
legalább még negyven orvost 
tudnának azonnal foglalkoz-
tatni. Csongrád megyében 
egyébként közel 5300 egész-
ségügyi dolgozó él. A megye 
dolgozóinak fontos rétegét 
alkotiák és többségüknek 
munkájával elégedettek is 
lehetünk. Ennek kapcsán 
megemlítette azt is, hogy 

általában az orvosokról 
alkotott vélemény az utób-
bi másfél év óta lényege-
sen kedvezőbb, mint koráb-
ban. 

; Ehhez a párt helyesen érté-
I kelő politikája riagymérték-

mutatott, hogy a gyógyító-
munkával együtt, különösen 
a falvakban nagyon fontos 
a babonák, a téveszmék el-
leni harc is. Orvosainknak 
napi munkájukban tisztá-
ban kell azzal is lenniük, 

egymással a kommunista hogy minél jobban javulnak 
orvosok a közös feladatok a dolgozók élet- és munka-
megbeszélése érdekében. 

A nagy figyelemmel hall-
gatott tájékoztató Után 

dr. Simonovics István elv-
társ, az egészségügyi mi-
niszter első helyettese a 
magyar egészségügy leg-
fontosabb kérdéseivel is-
mertette meg a résztvevő- Az orvosok 
ket. 

Az értekezlet összehívását 
nagyon jó kezdeményezés-
nek és elgondolásnak nevez-
te, s annak a meggyőződé-
sének adott kifejezést, hogy 
ez segítséget nyűjt a minisz-
tériumnak, a helvi pártveze-
tésnek és nem kevésbé ma-
gúknak az orvosoknak is. 

A miniszterhelyettes tájé-
koztatójában vázolta, hogv Csongrád medvében is pusztított!13611 •1árult,hozzá- de maguk egészségügyi munkában tak íei 

~ r I az orvosok is igyekeztek milyen célokat próbálunk el-
társadalftii magatartásukkal érni a második ötéves terv 

i általános megbecsülésüket során. A munkásság egész-
. „ . . . _ .. . , . . ! megteremteni. Továbbra is ségügyi ellátottságának biz 
1954 ola n e m volt i l y e n n a g y l e g k f t r a m e g y e b e n 1 

a csütörtöki vihar 

Csütörtökön az Európa fe-
lett kialakult rendkívül éles 
hőmérsékleti különbségek 
mindenfelé heves szélviha-
rokat és orkánokat okoztak. 
Hazánkban a korádéiutáni 
órákban az Ausztria felől ér-
kező hideg légtömegek vál-
tottak ki különösen a Du-
nántúlon pusztító erejű or-
kánokat, amelyek — mint 
erről tegnapi lapunkban már 
beszámoltunk — több helyen 
halálos áldozatot is követel-
tek. 

A viharfront elérte CsongX 
rád megye területét is. Ere-
jéből vesztett ekkorra már 
valamit, de még így is igen 
komoly károkat okozott, 
amelyek súlyosságát fokozta 
többfelé a heves jégverés. 
Igy különösen a makói já-
rásban és a város közvetlen 
környékén is, ahol eső nél-
küli jég zúdult alá a go-
molygó felhőkből. A mogyo-
rónagyságú jégdarabok egyes 
helyeken teljesen letarolták 
a még lábon álló gabonát, a 
kapásnövényeket és a zöld-
ségféléket. Földeákon a Kos-
suth Tsz-ben mintegy 800 
holdnyi, területen tarolt a 
jégverés. Makón a Kpssuth 
T«z 500, a Lenin Tsz 2500, a 
József Attila Tsz 293 és az 
Úttörő Tsz 240 hold nagysá-
gú termőterületéről jelentet-
tek súlyos, vihar és jégverés 
okozta károsodást. Kisebb-
nagyobb jég és viharkárt je-
lentettek Csanádpalota kör-
nyékéről és Ambrózfalvá-
ról is. 

A megye egész területét 
beborító viharfront másutt 
is okozott komoly károkat. 
Derekegyházán egész utca-
soron sodorta le a háztető-
ket a viharos szél. Székku-
tason a Schönherz Tsz-ben 
pusztított a jégverés. Jégkárt 
ielentett Mártélyról a Hala-
dás, az Uj Élet és a Fürst 

Termelőszövetkezet. 

teket rongált meg a vihar 
Cserebökényben is. 

A szegedi járásban külö-
nösen Domaszék területén 
okozott nagy pusztítást a jég. 
100 százalékos kár érte a 

gondolni kell arra, hogy ez tosítása mellett 
a folyamat meggyorsuljon, 
amihez szükség van, különö-
sen a kommunista orvosok 
társadalmi szerepénél fogva, 
még szélesebb körű tevé- Az elmúlt években mindé 
kenységükre. Elismeréssel 
szólt arról Siklós János eré 

most különösen a falvak 
egészségügyi helyzetét kell 
előre lendíteni. 

körülményei, annál gyorsab-
ban fejlődik egészségügyünk 
is. 

Sehol sines olyan nagy 
lehetőség a betegségek 
megelőzésére, mint a szo-
cializmusban. 

alapvető fel-
adatai közé tartozik már 
csak ezért is a szocializmus 
építése sajátos módszereik-
kel, a jobb gyógyító munká-
val. megelőzéssel, az egész-
ségügyi kultúra fejlesztésé-
vel. 

A tájékoztatókat igen tar-
talmas és hosszantartó vita 
követte, 

amelyben tizennégyen szólal-
és egészségügyünk 

legkülönfélébb területének 
problémáit világították meg. 

A szegediek közül felszó-
lalt dr. Nagy László, a kór-
ház igazgató-főorvosa, s a 
többi között arról szólt, hogy 
az orvosi rendtartás megszü-
letése határozott változást 
hozott az orvosok magatar-
tásában. Remélhető, hogy 

hazak több kiváló szakem- megyében működik kórház, 
berrel rendelkeznek és az új, A második ötéves terv idő-
fiatal generáció között is szakában 
sokan kezdik reménytkeltő-

nekelőtt a megyei központok mihamarabb teljes egészé-
egészségügyi megerősítése ben úi mentalitású orvosi 

fűszerpaprika- és paradi- j társ, hogy Csongrád megye folyt, aminek következtében gárda alakul ki. A rendtar-
a, k l i " ! k a k - m o s t már csaknem minden tás ugyanakkor változást ho-

fifcB zott az orvos és a beteg vi-
szonyában is. Dr. Szabón 
József docens, a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem fül-, 
orr-, gége-tagozatdnak veze-
tője az oktatási reform 
több gyakorlati kérdésével. 

Ehhez azonban mihamarabb dr. Domokos József szegedi 
1— '"-11 tölteni a jelenleg reumatológus a biztosítottak 

orvosi ellátásával kapcsola-
tos kérdésekkel, dr. Szabó 
Miklós, az újszegedi gyer-
mekkórház igazgatója a 
szakmai képzés és kiválasz-
tás problémáival foglalko-
zott, hasonló kérdéseket 

esom-veteményeket. a tenge-
rinek csak a szárát hagyta 
meg a ,iég. s a qzélvihar pe-
dig épületeket rongált meg 
és széthordta a' keresztekbe 
rakott gabonát. Pusztított a 
jég Csengelén, Algyőn. 
Zsombón, Ullésen. Puszta-
szere, Röszkén, Zákányszé-
ken és Szatymazon is. 

Utoljára 1954 nyarán oko-
zott ilyen károkat a vihar és 
a jégverés Csongrád megye 
területén. 

sokkal tudatosabban és 
nagyobb erővel próbálják 
a járásokat megerősíteni. 

en pályájukat. 
A z orvosi hivatás kapcsán 

érintette általában is 
az értelmiség helyzetét. 

Hangoztatta, hogv a párt 
VII kongresszusán mégha- . 
tarozott elvek alapján kell segekben. Meg mindig 
folytatni értelmiségi politi-
kánkat. Ma már egészen 

be kell 
üres orvosi állásokat a köz-

, t,r Sándor 
kihasználása közötti idő. Az Háztetőket sodort el, epüle-

Jól beváltak 
az üzemi általános iskolák 

Az ú j tanévben több mint kétszázezren tanulnak 
a dolgozók iskoláiban 

A héten véget érnek a dol- szeállítása. Az új tanévben 
gozók középiskoláiban az mar csak a magyar irodalmi 
összefoglalók, érettségi vizs- és nyelvtankönyvet használ-
gák. illetve képesítők. ják, a többi ismereteket a 

A tanév tanulságairól adott tananyag tartalmazza. Az 
művelődésügyi minisztériu- eddigi számítások szerint 
mi tájékoztató szerint az idei a jövő tanévben a dolgo-
tanévre jellemző, hogy a be- zók iskoláiban már több 
íratkozottak túlnyomó több- mint 200 000 »diák« tanul, 
sége befejezte a z esztendőt. A dolgozók gimnáziumá-

Jól beváltak az üzemi ál- ban új tankönyvekkel is 
talános iskolák, segítenek: az első osztályo-

számuk már több mint 200. sok matematika, a másodiko-
A gyakorlat bebizonyította sok fizika könyvet kapnak, 
hasznosságukat, ezért kere- Később mindhárom osztály-
sík a mezőgazdaságban is a nak biológia könyvet, vala-
hasonló formákat. A nyáron mint másodosztályos mate-
tervet készítenek, amelyet a matika és harmadosztályos 
Művelődésügyi a Földműve- fizika könvvet adnak ki. 
lériigyi Minisztérium és a A felnőtt oktatás feilesz-
SZÖVOSZ közösen dolgoz tűsére — az iskolai reform 
jyujjd ki szerves részeként, — 1983 

Á tanév folyamán az ok- őszétől úi tanterv és úi 
tatási munka javításához tsnkftnwek fe!he«»né1ásáv*l 
mée hozzájárult az úgvpe- működne'- s doij/.vók 
vezett felnőtt-tananyag ösz- általános iskolái. (MTI) 

145 községben áll üresen 
a már megszervezett kör-
zeti orvosi állás. 

Ez azt jelenti, hogy közel 
300 az olyan falusi körzet, elemzett dr. Nárai Sándor 
amelynek orvosi ellátását szegedi gyermekgyógyász fő-
csak helyettesítéssel és a orvos is, dr. Dómján Gyula 
többi orvosok hatalmas mun- adjunktus pedig az új or-
kájával tudják megoldani, vosgeneráció nevelésének 
Ez hozzávetőlegesen egy-
millió falusi lakost érint. A 
jelenlegi üres állások be-
töltése után további újabb 
körzeteket is kívánnak szer-
vezni, ezenkívül 

minden falusi orvos mellé 

kérdéseiről beszélt. Felszó-
lalt a szegedi járási pártbi-
zottság képviseletében Kiss 
Sándorné is, elismerően szól-
va azokról a községi orvo-
sokról, akik hivatásuk lelki-
ismeretes gyakorlása mellett 
jelentős társadalmi felada-

körzeti ápolónőt és védő- t o k a t i s e l l á t n a k . Dr. Farkas 
Márton szegedi klinikai gya-
kornok főként a fiatal, most 
végzett orvosok helyzetével 
kapcsolatos gondolatokat ve-
tett fel. 

A hozzászólók mindegyike, 
valamennyi résztvevővel 

nőt akarnak adni. 
Célul túzle ki az egészség-
ügyi kormányzat a falusi 
orvosok anyagi és életkörül-
ményeinek javítását is. Egy-
általán nem megoldott a fa-
lusi orvosok ügyeleti díja: 
vannak falun olyan orvosok, együtt, helyes és jó kezde-
akik semmiféle ügyeleti díjat ményezésként fogadta. a 
nem kapnak. kommunista orvosok össze-

A magyar egészségügy fő hívását, amelynek hasznos-
kérdése egyébként, hogy sága már ezen az első ter-

ezetileg és a beruhá- mékenv értekezleten is bebi-
zások tekintetében is meg- zonyosodott 


