
Az orvos tanácsa: 

Tud-e fogat mosni? 

Logikus 
válasz 

— No. Tamás, beszéltem 
ma a tanároddal, sr most sze-
retném megkérdezni tőled, 
ki a leglustább az osztályo-
tokban? 

— Nem tudom, apu. 
— Gondolkozz csak! Ami-

kor a többi fiú olvas, meg 
ír, ki ül az osztályban bá-
mulva őket? , 

— A tanítónk, apukám. 

A helyesen végzett srát. 
ápolas tiszta, üde lehelletet 
biztosít és a fogak a i a p ^ o 
védelmét szolgálja. A fo-
gak tisztítását a fő étkezé-
sek után naponta többször 
kell végezni. A tapasztalat 
szerint az emberek nagyobb 
része — akármilyen furcsán 
hangzik — nem tud fogat 
mosni. 

Hogyarr mossunk fogat? 
Fogkrémből ne túl sokat, 

inkább ismételten keveset 
tegyünk a kefére. A kefe 
vízszintes mozgatására csu-
pán a habképződésig van 
szükség. Utána kicsiny, kör-
körös — tovahaladó moz-
gással dörzsöljük a fogak 
koronái részét, a fognyakat 
és az ínyszélt. Célszerű ezt 
a műveletet rendszeresen vé-
gezni; négy negyedre osztjuk 
fogsorunkat, majd a közép-
vonaltól hátrafelé haladva, 

Áhogy a diák látja 

V, 

— Igen, vége van a tavaséi szünetnek. . ; 

Kozmetikai tízparancsolat 

az egyik negyed külső fel-
színét, majd rágófelszínét, 
végezetül a nyelv felé néző 
felszínét dörzsöljük körkörös 
mozdulatokkal. Hasonlókép-
pen járunk el a többi ne-
gyednél is. A nyelvi, illet-
ve szájpadi fogfelszíneket, 
fogközöket függőleges fogke-
fetartással lehet a legjobban 
elérni. A csupán vízszintes 
fogkefélés — a fogápolók 
zöme ezt a gyakorlatot is-
meri és végzi — nemcsak 
eredménytelen, fölösleges 
munka, de káros is, mert az 
az ételmaradékot, lepedéket, 
a fogközökbe préseli. 

Mindezekből az is követ-
kezik, hogy az alapos, cél-
szerű fogápoláshoz idő kell. 
A 10—20 másodperces fog-
mosás legfeljebb a lelkiisme-
ret megnyugtatását szolgálja, 
szuvasodást megelőző ered-
ménye nem lesz! A helyesen 
megválasztott fogkefe mellett 
tehát a fogápolás technikájá-
nak ismerete döntő fontossá-
gú: a rosszul megválasztott, 
kopott sörtéjű fogkefével és 
helytelen irányú dörzsöléssel 
nagyobb kárt okozhatunk, 
imintha fogápolást nem is 
végeznénk. A hazai fogkré-
mek egy része ma már in-
kább megfelel a korszerű 
követelményeknek. Jól hab-
zanak, és megfelelően üdítő 
és szagtalanító hatásúak, 
örvendetes, hogy az ismert, 
valamint ú j magyar készít-
mények mellett többfajta 
fogkrém is kapható, melyek 
gyógyhatású anyagokat is 
tartalmaznak, nagyon jól 
szagtalanítanak, fehérítik az 
elszíneződött fogakat 

Meg-
oldotta 

Egy izgatott férfihang hív-
ja fel telefonon az orvost: 

— A kisfiam lenyelte a töl-
tőceruzámat! 

— Azonnal jövök — felel 
a.z orvos. — De mit fog csi-
nálni, míg megérkezem? 

— írok addig a töltőtol-
lal! 

Türelem 
Fekete egész nap a folyó-

parton ül, horgászik. Egész 
idő alatt mozdulatlanul ül 
mögötte egy ember és figye-
li, mi lesz az eredmény. Es-
tére Fekete megunva a bá-
mészkodót, megkérdezi: 

— Mondja, maga miért 
nem horgászik?! 

— Nincs türelmem hoz-
zá ... 

Felelet 
— Van valami magyará-

zata, hogy ilyen későn itt ba-
rangol az utcán? — kérdi a 
rendőr. 

— Idefigyeljen — felel a 
férfi. — Ha lenne valami ma-
gyarázatom, már rég haza-
mentem volna a feleségem-
hez! 

Nehéz ügy 
— Nos, Anni mondd meg, 

hány bordája van az ember-
nek? 

— Sajnálom, tanár úr, kér-
dezze valaki mástól. En még 
sosem tudtam megszámolni. 

— Hogyhogy? Mi az oka? 
— Nagyon csiklandós va-

gyok. 

Bizonyára 
Tanár: Hány ujjad van? 
Tomi: Tiz! 
Tanár: Mi lenne, ha négy 

hiányozna? 
Tomi: Nem kellene zon-

goraórára járnom. 

A társadalom 
gyermekei 

Gyermekvédelmi javaslat 
a Tanácsköztársaság idején 

A szépséghibák zömét 
magunk okozzuk! 

Sokszor késő a sajnálko-
zás, ha apróbb-nagyobb szép-
séghibáinkat vesszük észre a 
szigorú tavaszi, kora nyári 
napfényben. Legtöbbre rá-
mondhatjuk azonnal: egy kis 
gondossággal elkerülhettük 
volna. 

Mindenki leosztályozhatja, 
mennyire gondos a szépség-
ápolásban. Zárójelben közöl-
jük a legmagasabb pontot, 
amelyet kapott a kedves ol-
vasónk, ha úgy vallja: eleget 
tett a felsorolt kívánalmak-
nak. Szigorúbb és őszintébb 
olvasó kevesebb pontot is 
adhat magának. Aki eléri a 
35 pontot, kitűnőre vizsgá-
zott. Jeles 30 pont. Megfelelő 
20. 

Kérjük, feleljen: 
1. Mindig letisztítja ar-

cát este? (3 pont.) Vagy né-
ha festéket rajtahagyva al-
szik? Akkor hamarosan meg-
nagyobbodnak az arcbőr pó-
rusai, tisztátalan lesz bőre. 

2. Szép lágyan, enyhe si-
mító mozdulatokkal krémezi 
arcát? (4 pont.) Vagy dör-
zsöli arcán a krémet, amivel 
legalább annyit árt, mint a 
helytelen és felesleges arc-
mimikaval? Tudja-e, hogy az 
arclemosó után még a szá-
raz bőrüeknek is le kell víz-
zel öblíteniük (legalább más-
naponként) arcukat? Ilyen-
kor nem károsodik a bőr, 
ha félnedvesen, gyengéd ütö-
getéssel krémezzük, így a 
felfrissüléshez szükséges vi-
zet is a bőrbe visszük. (5 
pont). 

3. Nem mulasztja el ar-
cát este krémezni? (3 pont). 
Ha nem kapja meg a bőr a 
szükséges zsiradék utánpót-
lást, kiszárad, könnyen rán-
cosodik. 

4. Nem ráncolja túl 
gyakran a homlokát? Mit 

jelent a túl gyakran? Ha 
naponta csak háromszor 
összevonja szemöldökét vagy 
ráncolja homlokát, nem so-
káig dicsérik sima bőréért. 
(4 pont). Ha többször is rán-
colja homlokát, próbáljon 
sürgősen változtatni a rossz 
szokásán, olvasson megfe-
lelőbb világításnál, napfé-
nyen hordjon napszemüve-
get. Ugyanez az egyik leg-
fontosabb teendő a „szarka-
lábak" ellen is — több, mint 
a leghatásosabb krém! 

5. Szívesen megtámasztja 
fejét kezén? Nagy baj! El-
mélyülnek szeme alatt a 
ráncok, újabbak kialakulását 
segíti elő. (Ezért pontlevonás 
jár, méghozzá 2 pont mí-
nusz!). 

6. Nyakát ls ápolja? 
(Igen? 4 pont) Ha nem, ha-
marosan kialakul az áll 
alatt a nem túl kedvező 
zsírpárna. Ha fejtartásra 
nem ügyel, már egész fia-
talon mély ráncok lesznek 
a nyakán. 

7. Felfigyelt ön az arcán 
látszó apró hajszálerekre és 
megpróbálja szaporodásukat 
megakadályozni? (4 pont). 
Ajánlatos elhagyni az ételek 
erős fűszerezését, az alkohol 
fogyasztást minimálisra kell 
csökkenteni, tilos a túl for-
ró és erős feketekávé és 
tea! Nem ajánlatos a forró 
fürdő sem. 

8. Szívesen ül keresztbe-
tett lábbal? Baj! (Ha nem: 
4 pont). így erősödnek meg 
a lábon az előbb csak apró 
kék erecskék; akik pedig 
hajlamosak a visszér-tágu-
lásra, különösen ne tegyék. 

9. Ugye elmaradhatatlan 
a napi munka után a kéz-
ápolás? (4 pont). A berepe-

dezett körmöt hozzuk rend-
be; kézápoló krémet pedig 
ma már sokfélét használha-
tunk, kaphatunk. 

10. Ugye nem lehet olyan 
fáradt, hogy ne szentelne 
szépségápolásra este legalább 
10—15 percet, amihez per-
sze a fogorvossal kezeltetett, 
ép fogsor tisztítása is hoz-
zátartozik (5 pont). 

Mérték-
egység 

A tanulmányútról haza-
térő apa szeretné megma-
gyarázni fiának, micsoda ha-
talmas ország a Szovjetunió. 

— A Szovjetunió az egyik 
legnagyobb ország a világon. 
Képzeld el, hogy Kazahsz-
tánban felszállsz reggel a 
vonatra, és a következő reg-
gel még mindig Kazahsz-
tánban leszel. Érted, Tamás? 

— Persze, értem. A mi 
vonataink is épp ilyen rosz-
szak. 

A MONARCHIA idősza-
kában a gyermekvédelem 
tisztán közigazgatási és jó-
tékonysági szemléletű volt. 
Az árvaszékek munkája mel-
lett a rosszemlékű menhe-
lyek és gyermekbíróságok 
jelentették közigazgatási 
működését, másrészt vagyo-
nos urak és úri egyesületek 
„jótékonysági akciói" igye-
keztek a gyermeknyomort 
nem eltüntetni, csak elta-
karni. 

A Magyar Tanácsköztár-
saság programjába vette e 
bajok orvoslását is és a 
Forradalmi Kormányzóta-
nácsnak a legelső dolgai kö-
zé tartozott, hogy a proletár 
gyermeknevelésre vonatko-
zóan megfelelő rendelkezé-
seket adjon ki és a gyakor-
latban a gyermekvédelmi 
intézkedések egész sorával 
találkozunk e dicső történel-
mi korszakban. 

A proletárállam abból az 
elvből kiindulva, hogy a 
gyermeknek joga van nem-
csak állami eltartásra, ha-
nem állami védelemre is, 
nemcsak a gyermek tanítá-
sára és nevelésére vonatko-
zóan hozott reformokat, ha-
nem a gyermekvédelmet is 
megreformálta. 

Gyermekvédelmen a mo-
narchia idején azt értették, 
hogy az nem más, mint a 
szegény, árva vagy erkölcsi-
leg zülött gyermek védel-
me. A proletárállamban ez 
a meghatározás így módo-
sult: a gyermekvédelem 
munkája abban áll, hogy 
az ú j társadalomban sze-
gény vagy erkölcsileg zül-
lött gyermek ne legyen. 
Ezért a proletárállam nem 
elégszik meg azzal, hogy a 
gyermek nevelését és védel-
mét a szülői házra bízza, 
hanem azt elsősorban az is-
kolának teszi feladatává. A 
Forradalmi Kormányzóta-
nács LXXI. számú, április 
25-én kelt rendelkezésével 
állítja fel az iskolagyámok 
intézményét. 

A rendelet a továbbiak-
ban behozza az iskolába a 
gyermekvédelmi központo-
kat, a gyermekügyi bizott-
ságokat, s fölállítja a gyer-

mekvédelem két fontos in-
tézményét, a gyermekottho-
nokat és pedagógiai labora-
tóriumokat/Az állami gyer-
mekvédelem végigkíséri a 
gyermek nevelését a csecse-
mőkortól a pályaválasztás 
koráig, főcélja, hogy a 
gyermeket a társadalom 
hasznos tagjává tegye, s 
az orvoslás helyett a pre-
venció elvét helyezi előtér-
be. 

A háború utáni súlyos 
gyermekproblémák a sze-
gedi haladó pedagógus köz-
véleményt is foglalkoztatták. 
A Szegedi Napló már már-
cius 13-án, a szegedi „csen-
des proletárdiktatúra" ide-
jén közli, hogy Bite Pál. a 
szegedi tanítók szakszerve-
zetének elnöke indítványt 
nyújtott be a megalakuló is-
kolaszéknek a községi gyer-
mekvédelem problémáiról. 
Tervezetét a tanítók szak-
szervezetében vetette fel, 
amely átiratban már meg is 
kereste a néptanácsot, hogy 
a gyermekvédelem munká-
jára az iskolák tantestületei-
ből nevezzenek ki gyámokat, 
valósítsák meg a gyermek-
védelemnek intézményesen 
történő községi megszervezé-
sé t 

Ugyancsak Bite Pál az 
újság április 9-i számában 
„A szabadság gyermeke" cí-
mű vezércikkében már mint 
kommunista tanfelügyelő 
fejti ki az utca gyermeké-
nek problémáit 

AZ ELLENFORRADALOM 
embertelen korszakában 
semmivé váltak e meleg ne-
velői szívből és mély huma-
nizmusból fakadó eszmék. A 
Horthy-korszak 25 éve alatt 
a gyermekvédelem ismét 
közigazgatási és jótékonysági 
ügy let t S az utcára ke-
rü l t éhező, fázó, vagy a ke-
vés és rosszemlékű állami 
menhelyen élő proletárgyer-
mek is csak homályosan em-
lékezett vissza arra a rövid 
időszakra, mikor a jövő 
alapja, az ifjúság valóban az 
egész társadalom gyermeke 
volt. 

Dr. Szabó Tibor 
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VASARNAP, 

1969. ÁPRILIS 13. 

Mai . keresztrejtvényünk 
főbb soraiban az 1900-as 
évek szegedi vonatkozású 
történelmi adataiból köz-
lünk néhányat. Ez soroza-
tunk befejező rejtvénye. 

VÍZSZINTES: í. Emléke-
zetes történelmi dátum: 1944. 
október 17. (A zárt betűk: 
E-B.) 12. Pillangó. 13. Élős-
ködő növény, állat. 14. Ed-
dig tartó hűség is van. 16. 
Albán pénzegység. 17. Fordí-
tott ének. 18. Francia férfi-
név (kiejtés szerint). 19. C. 
N. E. 21. Falusi utca. mely-
nek csak az egyik oldalán 
vannak házak. 23. M. U. 24. 
A. T. T. 25. Szőnyeget ké-
szít. 27. Drágakőfajta. 29. 
Helyrag. 30. Megtörtént dol-
gok. 31. Elviselné. 32. Dal-
mű. 33. Amerika kezdete! 35. 
Nemzetközi vészjelzés. 36. 
Deutsche Marké. 38. B. L. Z. 
39. A szamár m o n d . . . 41. 
Kicsinyítőképző. 42. Tik- . . . 
44. E. Y. Ó. 46. A múzsa 
csókját követi. 48. Védelem. 
50. Őrölt. 52. Indulatszó. 53. 
Ritka, angolul. 54. Mezőgaz-
dasági munkát végző. 55. Fi-
zetség. 56. Gyakori igevég-
ződés. 57. Magyar film cí-
me. 59. Foghús. 60. A sze-
gcdiek egyik közkedvelt 
szórakozóhelye. 61. Közele-
dik. 63. . . . poetica (költé-
szetLan). 65. A fia felesége. 
66. Két gabonanövény. 69. 
Disznószőr. 70. Szegedi iró, 

törtenete 
újságíró, a magyar prózairo-
dalom egyéni hangú műve-
lője (1879—1934). 

FÜGGŐLEGES: 1. Meg-
könnyez. 2. Gottwaldow 
csehszlovákiai város korábbi 
neve. 3. E. L. G. 4. A ger-
mánium vegyjele. 5. Dorogi 
Péter. 6. A szobákat választ-
ja el egymástól. 7. Esőcsa-
torna. 8. Házbérlő. 9. Kettős-
betű. 10. Szovjet gépkocsi-
márka. 11. A kozák harci 
egység parancsnokai. 12. 
Dankó. . . 14. Múltja, jelene, 
jövője van Szegeden. (A 
zárt betűk: A-T.) 15. Alumí-
niumkohójáról híres község 
Veszprém megyében. 19. Író, 
Tömörkény István mellett a 
Szeged környéki népélet hi-
vatott ábrázolója (a függő-
leges 34-es sorban kereszt-
neve található). 20. Régies 
mutatószócska. 22. Király, 
franciául. 25. A labdarúgó 
egyik igéje. 26. Folyó a 
Szovjetunióban. 28. Egymást 
követő betűk az ABC-ben. 30. 
A máj termeli. 31. Folyamat-
ban levő. 34. Lásd a függő-
leges 19-est. 37. Közvetlen 
közelébe. 40. Műveitetőképző. 
43. Királyi, röv. 45. Magasz-
tos hangú költemény. 46. Ar 
is van ilyen. 47. Idegen nöi 
név. 49. Tenger, angolul. 51. 
Becézett szülő. 52. Kelten-
kei,ten. 54. Végtagom. 55. Va-
jon bánt? 58. Fás, bokros te-
rület. 60. Becsi ur. 62. N. P. 
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K. 64. Ez elszáll, de az írás 
megmarad. 65. M. E. E. 67. 
Karó magánhangzói. 68. A 
stroncium vegyjele. 69. Sí-
pos Ferenc. 

BEKÜLDENDŐ: a vízszin-
tes l-es, 70-es, a függőleges 
14-es és 19-es, (34-es) számú 
sorok megfejtése. A beküldé-
si határidő mindig a megje-
lenéstől számított egy hét. 
A megfejtéseket levelezőla-
pon várjuk. 

Szűcs Gyula 
MEGFEJTÉSEK 
— NYERTESEK 

A két héttel ezelőtti rejt-
vény megfej tese: Magyar 

nyelvművelő társaság. János 
király polgári védlevele. Ko-
csis János. —, A megfejtő;: 
közül könyvvásárlási utal-
ványt kap a szegedi Móra 
Ferenc Könyvesboltban (Ká-
rász utca): Boncz Pálné Gu-
tenberg u., dr. Drégely Jó-
zsefné Arany János u., 
Fuchs Gizella Bocskai u., 
Manga Mihályné Somogyi 
Béla u., Nóvák Miklósné 
Huszár u., Remes Julianna 
Remény u., Répás Erzsébet 
Vadász u., Sárkány Géza 
Dankó Pista u. Könyvet ka-
pott postán: Mász Hona Kü-
bekhaza. 


