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Feltámad 
a mintakönyv 

A semplénl hegyekben 
meghúzódó Telkibánya, nem-
csak középkori aranybányá-
szatéról, hanem hajdani por-
celángyáráról Is nevezetes. 
Az 1825-ben alapított kis 
üzem 1008-ban szűnt meg. 
Az egykori gyári épületben 
tavaly ipartörténeti kiállí-
tást nyitottak, amely hama-
rosan páratlan anyaggal 
gazdagodik. A Telkibányán 
él 6. 84 esztendős Varga And-
rást, aki a hajdani porce-
lángyárban dolgozott, fel-
kérték, hogy a gyár 1004. 
íévr mintakönyve alapján 150 
^edényre fesse rá azokat a 
"motívumokat, amelyeknek 
• egy részét még maga ter-
vezte. Az edények az Tpar-

'történetí Múzeum falát dí-
szítik majd. 

Trófeák Ez m á r gond, 
n e m játék 

Ideállá környezetben he- Nem gondolkodik a va- ménye 
lyezkfidik el a szegedi 600- laeszal egy pillanatig 6atn. nos — 

Iparltanuló Intézet Zöld Nekem az tetszik. 

Jól látható és 
magyarázza 

meggyőzően és okosan. 

hasa*, 
ígao 

lombok ölelik körül az Sn- De miért? — Hova jársz általános la-

A páciens nem beteg 
Néhány évvel ezelőtt sú- Régen a meddőség okai Egyébként a nagyon bomyo-

lyos szívbeteg asszonyt szál- kőzött sok esetben szerepelt lult jogi kérdésekét, is fel 
' lítottak a méntők az egyik a tbc és a gonorrhea. Sze-
kílhikára. Kilencedik hónap- repüket mostanában a töb-
ban volt. Terhességét el- bl között az abortusz veszi 
titkolta, mert az orvosok át, melyet sokan — az eset-
előre figyelmeztették, hogy leges következmények mérle-
nem szülhet. Három pro- gelése híján — olyan köny-
fesszor tartott gyors' konzi- nyen vesznek, mint egy 
liumot: csak a gyerek ment- mandulaműtétet 
hető:m.eg De hátha.. . Csá-
szármetszés, 2800 grammos 
egészséges fiúcska. A har-
madik napon az anya, mint-
ha telismerte volna a kör-
nyezetét. Üjabb remény, az 
orvosok egy pillanatra sem 
úíozdülták el az ágya mel-
lől. Aztán a második embó-
ila. és az asszony meghalt. _ 
Égy uj életért a sajátját ad- kőzik, hogy benne is lehet 
ta a hiba. Néha egyszerű 

. Nem hiába állapította gyógyszeres kezeléssel ered-
roeg egy Ismert német nó r ményt lehet elérni. Az igaz-

- gyógyász: az asszonyok két sághoz tartozik, hogy a nő 
•.•.Jtitegért képesek -még életű- termékenysége könnyebben 

két is kockára tenni: azért, károsodik, de könnyebben is 
hogy gyermekük legyen, és 

._vazerLá hogy ne legyen. 

vető orvosi beavatkozás sza-
bályozásával, úgy hírlik, 
már foglalkoznak a jogá-
szok. 

Egytized 
rendellenesség 

Ha ennek az írásnak a 
nyomán csak egy kicsit is 
oldódik az a rengeteg elő-
ítélet, ami a meddőséghez 
tapad, ha csak néhány há-
zaspár határozza el magát, 
hogy elmegy a vizsgálatra, 

gondolatától ls irtózik, tilta- orvos, szerkesztő, nyomdász 
nem fáradt hiába. Legalább 
ennyire fontos, hogy ne 

A meddőség okozója egy-
aránt lehet a férfi és a nő. 
A tapasztalatok szerint a 
meddő házasságok fele ve-
zethető vissza a nőre, kö-
rülbelül 40 százaléka a fér-
fira, és mintegy 10 száza-
lékban mindkettőre. 

Kok férfi már annak a 

.Szerencsére, ez a kettős 
. törekvés ma már egyre ke-

vésbé követel emberélete-
ket. De ez ..korántsem jelenti 

/azt, hogy nem okoz egyik 
•ls. másik is-„tartói lelki za-

• varokat, [ kisebb vagy na-
.; gyobb családi tragédiákat, 

idestova- tíz éve. hogy 
felkerestem egy tudós asz-
szonyt akinek a munkássá-

több külföldi szaklap el-
ismerését is kiváltotta. Be-
szélgetésünk végén, búcsú-
zóul feltettem neki a kér-
dést, hogyan lett tudós? 

y* Nem" lehetett gyerme-
kem. Ezzel fizettem azért, 
hogy most tudósnak nevez-
nek,- • 

Minden tizedik 
^Házasság 
* -' Az •'„ örr'fenjf) tart áson túl a 

r . legalapvetőbb .eir,bei, cél. 
/-yágy . a" .fajfenntartás, az 
"'.utódok .világra;hozatalit. De 
-"-meglepően sok házasságból 
i'' ni.égSéni'. születhet gyermek. 

MágyárörszágAn a . hazassá-
C-Sök 15 százaléka gyermekte 

gyógyítható, míg a férfiak-
nál fl meddőség nehezebben 
szüntethető meg. 

A férfiak idegenkedése 
bizonyos mértékig érthető. 
Meddőségvtzsgáló intézet 
csupán a fővárosban van — 
létezésének negyedszázada 
alatt mintegy 27 ezren ke-
resték fel —. vidéken a fér-
fiak könnyen elkallódnak a 
nőgyógyász, az urológus és 
a nemtbeteg gondozó orvo-
sai között. 

rontsunk a természeten, ne 
növeljük szándékosan a 
terméketlen, a meddő házas-
ságok számát 

Bár az engedélyezett 
abortuszokat nálunk kór-
házakban és klinikákon vég-
zik, mégis, a művi vetélesek 
egytizedét kíséri rendelle-

nesség. És ha csak további 
tíz százalékuknál lép fel 
meddőság. akkor ls évente 
több mint kétezer nő kár-
hoztatja magát gyermek te-
lenségre. 

Pünkösd Árpád 

Bizonyos 
kockázat 

A kockázatot ls vállalni 
kell, de kevés területe van 
az orvosi gyakorlatnak, ahól 
oly nehéz meghatározni, 
mennyi kockázatot lehet 
vállalni, mint a meddőség 
kezelésében. A páciens 
itt ugyanis nem beteg. Ha 
a gyermektelenségbe beletö-
rődik boldogan élhet száz 
évig is, ha műtétre jelentke-
zik, az már bizonyos koc-
kázattal jár. és tegyük hoz-
zá, nem is mindig biztos 
eredmény. Mindezt azért 
említettük meg, hogy hang 

;;;i(ehr Tapasztalatok, adatok Súlyozzuk, milyen nagy sze-
"'szerint ezek egyharmada sa-

ját' elhatározásból maradt 
. -meddő, minden tizedik há-
.. . zasságban — mintegy 250 
.-ezer házaspár — viszont 
"szerették volna, vagy szeret-
nék a gyermeket. * 

Á családtervezés — kfl-
lönösen a gyengén fejlett or-
szágokban — hosszú időn át 

v-leszűkült arra a kérdésre: 
"mit kell. tenni, hogy ne szü-
, lessen gyermek- Ahogy a 
.szakemberek mondják: ne-
gatív családtervezés Eolyt és 

repe van Itt az orvos és a 
páciens őszinte és nagyon 
szoros együttműködésének. 

Bár feltehetően csak né-
hány száz házaspárt érinte-
ne, mégis szólni kell a mes-
terséges megtermékenyítés-
ről is, amelynek legalább 
annyi a pártolója, mint az 
ellenzője, az előnye, mint a 
veszélye. Több országban 
rendezte már ezt a kérdést 
a törvény. Ismertek külföldi 
..spiermabankok", ahol a 
legszigorúbb titoktartás 

folyik.- A második világhá- mellett gyűjtik és tárolják a 
ború emberpusztításai után, férfisejteket.. Még i t t ' i s ott 
az egészségügyi, kulturáltság lebeg a vétlen orvos feje 

-növekedésével együtt mind felett a veszély, ha fogyaté-I 
= többen keresték fel a szak- kos gyermek születik, „biz-" 

tosan ő rontott el valamit". 
Talán ezzel is magyaráz-

ható, hogy itthon több alka-
lommal is élesen támadták 
a mesterséges megterméke-
nyítést, pedig sokak szerint-
ha csak néhány száz csa-
lád boldogságát sikerű 'no 
ilven módon megteremteni, 
akkor ls megérné, hogy le-
hetőségét, teremtsünk cá. 

Az alábbiakban közöljük a 
XI. műszaki hónap harma-
dik hetének (május 17—22) 
szegedi rendezvényeit: 

Május 17.: Dr. Becker Já-
nos: Néhány újabb szerke-
zettervezési tapasztalat: Ma-
rosi Tibor: Filmvetítéssel 
egybekötött balesetvédelmi 
előadás: Kresz . Ferenc: 
Fénytávmérés ' ismertetése 
és gyakorlati bemutatása. 

Május 18.: Revicz László; 
A műszaki fejlesztés és ku-
tatás szerepe a bőr- és ci-
pőiparban; Székely Gyula: A 
szegedi vágóhíd telepén épí-
tendő ú j hentesüzem tech-
nológiai berendezésének is-
mertetése; dr. Elek Zoltán: 
Építőipari vállalatok gazdál-
kodási és fejlesztési problé-
mái a negyedik ötéves terv 
időszakában; Andó Zoltán: 
Jövedelemszabályozás rend-
szerének változása a negye-
dik ötéves terv feladaténak 
tükrében; Dévényi Sándor: 
Munkaügyi szabályzók az 
építőiparban figyelemmel a 
negyedik ötéves terv fel-
adataira. 

Május 19.: Tóth László: 
Fűrészipari anyagmozgatás 

tézet épületeit, a sugárúton — Hát . . . — gondba ke- kólába és milyen & bizonyít-
villamos jár, bar gyaLogo- rül a magyarázattál —, mert ványod? 
san ls hamar kiér az ember az szép munka, meg a szo- — A Béke utcaiba. Három 
a Belvárosból. Az udvaron baíestök jól ls keresnek. egész és héttized az átlagom, 
építkeznek, bővítik az isteo- _ Valaki ajánlotta ezt a _ Apukádnak mi a fog-
lát, új tantermekkel és a szakmát? A szüleid? lalkoaása? 
kollégiumi szobákkal gyara- _ Nem. Én választottam _ Sofór. 
podik a leendő szakmunfcá- magamtóL m 
sok birodalma. László Nán- Egy darabig beszélgetünk. 

Idor igazgató örömmel beszól vitatkozgatunk, de Zolit nem A pályát, választó gyora-
la nagy építkezésről lehet lebeszélni a szobafes- keiket sok minden befólyá-
: _ Elbontották, mar az út- tő mesterségről. Nagy csaló- solja. Legjobban a szuIÖK és 
ba eső épületeket, összesen dás érné, ha az ígéretet adó a testvérek, aztán, a oarau 
nyolc darab elavult és kor- vállalat nem tartaná a sza- kör és az iskola, a komye-

I szerűtlen házat. Az építő- vát. Mondom meg Zolinak, zet hatása. fiú azért 
[ipar megkezdte a telvonulá- hogy jól fontolja meg a vá- valasztotta a kőműves szafc-
| tót Tizennégy tantermes ]ásatást mert ez már nem mát, mert az uj taxoiejepen ! iskola, szép tornateremmel játéi:, ez komoly gond és kapta!. lakást és fflW 
és egy 200 tanulónak otthont felelősség. Azt válaszolja, idejében sokait, tonfergett a . 
adó kollégium épül fel eb- hogy ő is tisztában van ez- épülő hasak 
ben a környezetben Egyedi zeL, s ha itt most éppen Ját- szelgetett az időMbbridkrt, 
tervek szerint kultúrált aaogattak is a srácokkal" él- sőt odak^edzkedett mellé-
körülményéket biztosítva az határozása megalapozott és jük és segített ls nekik. Egy 
itt élő és tanuló ifjúságnak, komoly. Magamban mam tu- Wslany az -építőipari :szak-
Oj konyha és étterem is dok inasra gondolni, mint középiskolaiba, iratkozott, pe-
készül, 'hatszáz ada** főz- arra, hogy régebben meny- di_g szülei humán muveltsé-
hetnek a konyhán és egy- nyire nem választották ezt guek, pedagógusuk. A ha-
szerre 150-en ülheitoek ifi a szakmát a fiatal fiúk, tast a szomszédban lakó fis-
az étteremben. „lasszóval" kellett szobafes- talem.ber valtotta ki, akmels 

• tőnek fogni őket tervezomernök a kepzefctee-
A zsibongó, egyáltalán Persze vannak most is ge. Amikor a 

nern megszeppent gyerekek olyan szakmák, ahova nem zaspamak megszületett a 
közül szólítok meg néhány tódulnak a gyerekek. Pa- gyermeke, a saonuaed kas-
felvétel tót, illetve betett- naszkodik az iskola igazga- tóny gyakori vendeg lett a 
kozót Ezek a fiuk meg hl- tója, hogy nincs ki a lét- pólyás mellett a persze lai-
vataloaan valamelyik, általi- s z á m a gumigyártó, a vas- te, högy a pápa a 
nos iskola nyolcadikos te- betonszerelő, az általános tal mellett dolgozgat Most 
nulóí, javíthatnak, vagy vasipari és az öntő szak- elhatározása, a Kis dajká-
roothatnak is bizonyítvá- mákban. hogy belőle is tervező 
nyaükom, hiszen a vizsgák, — A szakmunkástanulók lesz, s sokkal hasznosabb, 
ideje az évzárás még odébb képzése nem történhet terv- ha nem gimnáziumban ta-
van. G. Molnár Zoli nagy szerűtlenül. Egyeznie kell a nul, hanem az epitóipaa 
gondban van. népgazdaság, a környezet szakközépiskolában. 

— Az építőknél azt ígér- igényéhez — mondja. — Itt Az xparitanuló intézet 
ték. hogy mehetek szobafes- építették fel. Szegeden, jé- igazgatója szerint az általa-
tőnek, a bátyám is ott tanul lentős pénzért az EMKRGE nos iskolában igen sokat te-
kőművesnek. Az intézetben. Gumigyárat Gondolnunk hetnek annak érdekében, 
meg azt mondják, hogy keli ama u, hogy ez a szép hogy a ma még periférikus 
megtett a létszám, legyek és nagy értéket előállító és nem ismert szakmákat is 
vízvezeték-szerelő. gyár ne maradjon szakkép- megszerettessék a gyerekek-

Mozgékony gyerek, nagy zett dolgozok nélkül. Ugyan- kel. 
barna szemével segélyké- ez vonatkozik az öntödére — Magát a fizikai smnv 
rőem néz rám* Nem tudja is. Most kezdték meg az kát, a szalcmurikás mlvoltofe 
ki vagyok, talán azt hiszi, úgynevezett fehérfém őnté- kell megszerettetni a fiatal 
hogy az iskola egyik veze- sét, alumíniumot öntenek, fiúkkal és lányokkal, hogy 
tője, vagy az építőipari Oda is kell a Jólképzett- lássák annak megbecsülését, 
vállalat megbízottja. Pa- szakember. Nem lehet min- fontosságát és szépségeit A 
pírt és ceruzát lát a kezem- denkl autószerelő vagy tele- gumigyártó és az öntő szak-
ben, s ebben a milliőbeh pa- vízió műszerész. Ha M is máknál talán nem lenne 
pírraJ. és notesszal, a kezé- képeznénk őket nem tudná- akkora idegenkedés, ha nő-
ben egy felnőtt talán még nak elhelyezkedni, hány iskolában- szakkört 
segítségére )s lehet. Sajná- szerveznének — tanácsolja 
lom. hogy le kell hűitenem • László Nándor, 
reményeit. , « t y misük fiú. Lakó Já- Hárman cslvitelnek még 

— Miért akarsz szobafestő nos vízvezeték-szerelő lesz. körülöttem. Mind mondani 
lenni? — érdeklődöm tőle. —Minden rendben van,Itt akarja a nevét s azt hogy 

ts, meg a vállalatnál is milyen szakmát választottak, 
mondja magabiztosam és irigykedve néznék két tár-
olyan hangsúllyal. mint gukra, akiknek neve talán 
akinek az útjába senki sem m é g az újságban is inegje-
görditett akadályt lenik. Ügy érzem egyikük, 

— Hogyan jutottál erre az másikuk még szakmát ts 
elhatározásra? változtat majd az évek so-

— Apukám mondta, hogy fán, de az már látszik raj-
ért m szakmát válasszam. De tuk, hogy megkülönböztetik 
nékem is tetszett. mert a „ pályaválasztást a játéktóL 
házunkban gyakran jártak Bizony, bizony, ez már gond 
vízvezeték-szerelők és lat- é s n e M játék, bár maradja-
tem hogyan dolgoznak, ho- n a k c s a k s o k á i g játékos jó-
gyan fűrészelik el a csövet kedvükben, 
és vágnak meneteit a végére. 
Ennek a munkának az ered- G, I, 

A műszaki hónap 
eseményei 

-orvosokat: „Gyermeket sze-
retenénk, doktor úr!" Az év-
század első felében ilyen ké-
réssel alig-alig fordultak or-

• voshoz, az utóbb! évtizedek-
: ben viszont az igények meg-

teremtették egy új tudo-
. .mánvág alapjait, és kialakí-

tották a meddőség, .vizsgá-
lati módszerének és gyó-
gyításának gyakorlatát 

Ismertetése: dr. Varjú Pál: 
A vállalat és gazdasági kör-
nyezete. 

Május 20.; Dr. Tarnóczy 
Tamás: Az. infrahangok fizi-
kai és technikai problémái, 
valamint biológiai hatásai; 
Frank László: A Felszaba-
dulás Asztalos Ktsz ötéves 
fejlesztési terve; Ruzicska 
László: A bérszabályozás 
rendszere a negyedik ötéves 
tervben; Halmos Gáborné: 
Ládatermelésünk jelenlegi 
helyzete; Farkas János: A 
gyufagyártás helyzete a 
szocialista országokban; 
Csurgó László: Volkswagen-
gyárban szerzett tapasztala-
tok; Furka István: A kerté-
szeti termesztés fejlesztésé-
nek lehetőségei; Halász Ka-
talin: A Degesch-féle csí-
rátlanító szerepéről és mű-
ködéséről; Pónyai György: 
Konténerizáció lehetőségei a 
textilipar kooperációs szállí-
tásoknál. 

Május 21.: Tóth János: 
Vállalatok kereskedelmi te-
vékenysége; Koszorús Fe-
renc: A közlekedés feladatai 
a negyedik ötéves tervben: j 

problémái; Benedek Sándor: Hörőmpő József: DÉMASZ 
Tolatások dízelesítése; Ker- szegedi Üzemigazgatóságának 
tész Ottó: Felépítményi gép- feladatai; dr. Mucsi Mihály: 
lánc munkájának műszaki 
értékelése; Hegyközi István: 
Centrifugális rendszerű nagy 
teljesítményű szivattyúk fel-
használási területe; dr. Ho-
monay András: A vízminŐ-
ségvédelern jogi kérdései; 
Lukics Gyula: A szentesi ú j 

Adatok felső-pliocén és 
kvarter képződményeinek 
ismeretéhez: Lelkes Ákos, 
Révész István: Az algyői II. 
tárolószint üledékföldtani 
vizsgálata: dr. Szőkefalvi-
Nagy Béla: A matematikai 
műszaki könyvgyártás idő-

téglagyár technológiájának szerű kérdései. 

Az üzletek mindig kötelesek 
visszavenni az üres üvegeket 

Az üvegpalackok betétdí- zettség fivegtípusokra vo-
járól és forgalmáról szóló natkozik, 
miniszteri rendelet végrehaj- ezért, az üzleteknek — füg-
tásának. ellenőrzése során a getlenül, hogy az árut hol 
kereskedelmi felügyelőségek vásárolták — a náluk árusí-
eltérő gyakorlatot, s a ren- tott típusú üvegeket át kell 
delkezések megsértését ta- vennlök. Azokra a vendéglá-
pasztalták. Ezért a Belkeres- tóhelyekre, amelyek utcán 
kedelml Minisztérium figyel- át is árusítanak italokat, a 
meztette a vállalatokat a bolti kiskereskedelemhez ha-
visszaváltási kötelezettségre, sonlóan érvényes az üveg 
a rendelkezés egységes értei- visszaváltási kötelezettség. A 
mezésére. kizárólag üveg visszaváltás-

ra berendezett boltoknak 
korlátozás nélkül 

mindenfajta betétdíjas 
üveget át kell venniük. 
Nem köteles az üzlet az 

az üzletek a betétdíjas üve- olyan típusú üvegek vissza-
geket a nyitvatartas teljes váltására, amelyeket nem 
ideje alatt, meg szombaton árusítja. A minisztérium 
es vasarnap is kötelesek azonban a vásárlók kénvel-
visszaváltam. Személyi okok- me a vállalatok üzleti hírne-

Az előírás szerint a vál-
lalatok, a boltok nem kor-
látozhatják az üvegvissza-
váltás időtartamát: 

ra — betegség, vagy szabad-
ságolás miatti létszámhiány-
ra stb. — hivatkozva még 
átmeneti időre sem tagadha-
tó meg az üveg visszavétel. 

A visszaváltási kőtele- kötelezhetők. 

vének javítása érdekében kí-
vánatosnak tartja, hogy sznl-
gáltatásielleggel olyan ese-
tekben is váltsanak vissza 
üvegeket, amikor arra nem 


