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Apró Antal 
Norvégiába 
utazott 

Apró Antal, az országgyű-
lés elnöke szerdán, tegnap 
hivatalos látogatásra Nor-
végiába utazott. Búcsúzta-
tására a Ferihegyi repülőté-
ren megjelent dr. Beresz-
tóczy Miklós, az országgyű-
lés alelnöke, Nagy János ' 
külügyminiszter-helyettes, s 
ott volt a parlament számos 
tisztségviselője, valamint 
Tancred Ibsen, a Norvég 
Királyság budapesti nagy-
követe. 

Apró Antalt Bernt Ing-
valdsen, a Norvég Storting ; 
(parlament) elnöke hívta 
meg hivatalos látogatásra, ' 
aki kíséretével két eszten-
deje töltött rövid időt ha- . 
zánkban. Az akkori tanács- I 
kozásokon, megbeszéléseken 
különös súlyt kapott a két 
parlament kapcsolatainak 
ápolása, elsősorban azoknak 
a tapasztalatoknak, benyo-
másoknak alapján, amelye-
ket a Norvég Storting 1967-
ben itt járt delegációja, il-
letve az 1968-ban Norvégiá-
ba látogatott magyar kép-
viselőcsoport szerzett. (MTI) 

Mérések a második hídhoz 

(Somogyi Károlyné felvétele) 
Megkezdődött az új. tehát a második szegcdi híd geodé-
ziai előkészítő munkája. Ezt kooperációban végzi az 
UVATERV és a Budapesti Geodézia. A Nagykörút vé-
gén sokan csodálták meg a napokban ezt a munkát, 

amelyet a tervezők infrafénytávmérövel folytattak 

Szegeden jól szervezett 
az iskolaorvosi ellátás 

Szegeden J61 megszerve- 5 ezer 366. Az iskolaorvo- egyáltalán nincs orvosi ren-
zett iskola-egészségügyi szol- sok mellé beosztott védőnők delő, a Dugonics utcai isko-
gálat van, amelyet a városi nemcsak asszisztensi felada- Iában pedig egy politechni-
tanács egészségügyi osztálya tot látnak el, de részt vesz- kai műhelyben működik. Fő-
irányít. Ez az irányítás nem nek a családlátogatásokban leg a régi építésű iskolák-
közvetlen, hanem a gyer-
mekkórház szervezetén ke-
resztül történik. Az iskola-
orvosi szolgálat élén vezető 
iskolaorvos áll, irányítása 
alatt hét főfoglalkozású is-
kolaorvos, valamint a kör-
zeti gyermekorvosok ügyel-
nek a tanuló ifjúság egész-
ségére. Az általános iskolá-
sok jelentős részének és az 
óvodásoknak az ellátását a 

is, 1971-ben az iskolai védő-
nők 937 családot ismertek 
meg. 

Az iskolaorvosi ellátást 
különböző ifjúsági szakren-
delések is segítik. Ezek kö-
zött nagy jelentőségű az if-
júsági ideggondozó intézet, 
amely nemcsak a szakellá-
tásra szoruló gyermekeket 
kezeli és gondozza, hanem 
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megterheléséről, és javasla-
tokat ad annak csökkenté-
sére is. Ugyancsak ez az in-

zik, ami sok szempontból 
igen hasznos, hiszen ők 
szinte születésüktől fogva, a 
családot is ismerve, gondoz-
zák a gyermekeket, Ugyan-

ban nehéz kialakítani 
rendelőket. A legtöbb isko-
lában igen hasznos az isko-
laorvosok és a tantestület 
együttműködése, a pedagó-
gusok jelentős feladatot 
vállalnak a tanulók egész-
séges életmódra nevelésben. 
A pedagógus szerepe nagy, 
sokat segíthet az iskolaor-
vosnak, ha időben észreve-
szi egy-egy gyermek szokat-
lan megnyilvánulásait, ame-
lyek valamilyen lappangó 
betegségre utalnak, vagy 
az orvossal együtt mérik fel 

tézet végzi a beszédhibások é s igyekeznek megszüntetni 
a tanulok túlzott megterhe-
lését, amelyek az idegrend-

kezelését. Már az óvodásko-

önálló iskolaorvos működik. 
szer fokozott igénybevétele 
miatt esetleg a fejlődő gyer-
mekeknél károsodást okoz-
hatnak. 

A városi tanács egész-
ségügyi osztályának alapos, 
ú j felmérése szerint a jelen-
legi iskolaorvosi létszám 
elegendő a feladatok ellátá-

nikai oktatáson tanítják, 
hogy az iskolások között mi-

Az, hogy az iskolaorvosok nél kevesebb legyen a be-
tennivalóit az egészségügyi szédhibás, hiszen ez nagyon 
és a művelődési osztály kö- befolyásolja a tanulmányi 
zösen szabályozta 1970-ben, eredményeket. Szegeden 
igen jelentős. Alapja ez az szervezett iskolafogászati 
orvosok és a pedagógusok hálózat gondoskodik az óvo-
együttműködésének, hiszen dákban és iskolákban a fo-
az iskolaorvos a felvétel gak romlásának megakadá- sára, szükséges azonban, 
előtti vizsgálatok elvégzése lyozásáról, s munkájukban hogy az ifjúsági rendelöin-
után figyelemmel kíséri a természetesen nem csupán a tézet keretén belül az or-
gyermekek testi és szellemi fogak javítása, hanem a jó vostudomány minden szak-
fejlődését iskoláskorukban, fogak óvása is lényeges, ágában megfelelő, speciáli-
es a hiányosságokra a szü- vagyis az iskolai fogorvos san képzett szakember vé-
lők és a nevelők figyelmét feladata a fogak megfelelő gezze az óvodás- és iskolás-
is felhívja. Évente kétszer ápolásának megtanítása is. korú gyermekek sajátságos 
köteles megvizsgálni a ta- összesen hét főfoglalkozású egészségügyi problémáinak 
nulókat — a vizsgálat, ered- fogszakorvos látja el az is- megoldását. Külön speciális 
ményeit. a gyermek fejlődé- kolafogászati teendőket Sze- feladatot jelent még az ipa-
sí adatait feljegyzik —, de geden. 
szükség szerint szakorvosok 
segítségével ennél több vizs-
gálatot is végeznek, ameny-
nyiben a gyermek egészség-
ügyi állapota indokolja. Sa-

Már lapunkban írtunk ar-
ról, hogy milyen nagy je-
lentőségű az országban első-
ként Szegeden megszerve-
zett ifjúsági rendelőintézet rátos munkaterület az isko- m u n k á j a E b b e n a z i n t é z e t , 

iaorvose. hiszen orvosi J 

szempontból ellenőrzi a pe-
dagógiai és testnevelési n e m c s a k h o g n e m k e l l _ 
munkát, a póktechnika g betegekkel egy inté-
kepzest. mindezeken kivul 6 

ben minden szakrendelés 
megoldható, s a tanulóknak 

a 

közegészségügyi-járvány-
ügyi feladatai is vannak, el-
lenőrzi az iskolában a hi-
giéniás viszonyokat, végzi a 
kötelező védőoltásokat. A 
hét szegedi iskolaorvos 

zetbe járniuk, de az i f jú-
sági rendelőintézet lehetősé-
get ad az ott dolgozó szak-
orvosoknak arra, hogy az 
iskolás gyermekek sajátos 
egészségügyi problémáiban 

ri tanulókkal való foglalko-
zás, hiszen az ő fizikai 
igénybevételük, baleseti ve-
szélyeztetettségük jóval na-
gyobb a többi tanulóénál. 

Az iskola-egészségügy tár-
sadalmi érdek, hiszen a jö-
vő generáció egészséges tes-
ti és lelki fejlődése függ 
tőle. Szegeden a jól szerve-
zett iskolaorvosi hálózat jól 
szolgálja ezt az ügyet. 

Sz. M. 

M i és a biztonság 
A ' 

zt a legnehezebb megmagyarázni a 
kíváncsi gyereknek, hogy mi is a 
béke. Mennyivel könnyebb a hábo-

rút! Mert háború akkor van, ha az em-
berek egymással harcolnak, ha bombák 
robbanak, s géppuskák kerepelnek. Ahogy 
a játékban, melyet ki tudja honnét tanul 
meg minden gyerek: de rohamra megy. 
puskát szegez, lő és lelő, és néha leöl. 
Mert háborúban — ezért egyszerű meg-
határozni — az ember öl és h a l . . . 

Ám ha béke van, akkor annyifélét te-
het az ember, hogy hosszú felsorolni. Lö-
vészárok helyett fáknak ás gödröt, hogy 
ültessen, kézigránát helyett kavicsot hajít 
a vízbe, hogy ugorjon a habokon kettőt-
hármat, mielőtt elsüllyedne, s míg a fű-
ben hasal, május füvében, nem gondol 
halálra, csak égre. bokorra, virágszok-
nyákra. Megfoghatatlan fogalom a béke. 
annyira tág, hogy minden belefér. A 
munka, az alkotás, az öröm, a nyugalom, 
a csend csakúgy, mint a mindennapi zsör-
tölődések, összekapások, fültépő zajok. 

A béke tulajdonképpen mindig azt je-
lentette, hogy nincs háború. Hiszen a 
történelemkönyvek legfontosabb dátumait 
is aszerint kellett mindig bemagolni, hogy 
milyen háború kezdődött, s milyen feje-
ződölt be, melyik ütközetben győztek s 
szenvedtek vereséget azok, akik minden-
képpen vereséget szenvedtek: a háború-
ra ítélt, uszított népek. Százéves háborúk, 
harmincéves háborúk, tizenöt éves hábo-
rúk — világháborúk. 

Európában 27 éve béke van. Nincs há-
ború, mert erő és igazság oltalmazza. A 
kontinens, amely a legkönnyebben gyul-
ladt ki világégéseknek első tüzéül, most 
nyugodtanak tűnik. S mert béke van, so-
kan vannak, akik tudják, ilyenkor lehet 
tenni valamit, hogy a béke ne csak a há-
ború hiányát jelentse — önmagával le-
gyen végre meghatározható. így véleked-
tek azok, akik a hét elején az európai 
biztonság kérdéseiről beszélgettek —szov-
jetek, csehszlovákok, osztrákok, magyarok 
— a szegedi fórumokon, melyekről azt 
gondolná az ember, hogy igen-igen távol 
vannak mindentől, ami riem béke. Csak-
hogy — mondta az egyikük — nagy falu 
lett ám ez a világ. Az egyik szélén is lán-
gokban áll egy ország, a másik végében 
is farkasszemet néznek egymással a 
fegyverek. 

Mindaz, amit kommunikációnak neve-
zünk — újság, rádió, televízió — szinte 
idegszálainkat hosszabbította meg. Vala-
hol valaki megtántorodik a puskalövésre, 
eldől, de mi is belerezdülünk, valahol, 
mintha lassított felvételen, porrá s ha-
muvá lesz a bombatörte ház. de beleresz-
ketnek szobánk falai is. Ha Európában 
nem volt háború — mondja az osztrák 
békeharcos —, nem lett világháború. Igen 
ám, de ha messzebbre tekintünk, vissza a 
történelembe, azt is észrevesszük, hogy 
valaha nem is volt világháború, akkor 
sem, ha egész Európa lángokban állt, s 
ha most előre nézünk, jövő-kutató sze-
mekkel, akkor nehezen tudjuk eldönteni: 
ez lesz-e mindig az egyetlen kritériuma 
annak, hogy ne legyen harmadik világ-
háború? 

Nem véletlen, hogy amikor Európa biz-
tonságáról beszéltek ezeken s más fóru-
mokon: az aggodalom vagy a cselekvő 
szolidaritás hangján Vietnam is szóba ke-
rült. csakúgy, mint a Közel-Kelet. Min-
den józan ember érti. hogy ebben a kor-
ban a fellángoló háborúknál! kevésbé áll-
ják út já t tengerek, mint valamikor, hogy 

nemcsak Európa biztonságái jelentheti a 
békét a világnak, de más földrészek bé-
kéje is az európai biztonságot. A VDK ki-
kötőit elzáró nixoni aknák egyszerre van-
nak ott, s a világ valamennyi kikötőjé-
ben. A tiltakozás hulláma ezért söpört 
azonnal végig a földrészen, mintha Ázsia 
Amerikában kezdődne s Európában lenne 
véghatára. S ki tudja ma pontosan megál-
lapítani a mi kontinensünk határait ily-
formán. 

Európában béke van 27 éve. De — ez 
ismét utalás egy hozzászólásra — még 
nem nevezhetjük a béke szigetének. Azért 
még sokat kell tennünk, ahhoz még sok-
szor le kell ülnünk az asztalhoz, hogy 
megbeszéljük közös dolgainkat. Valahogy 
úgy is, mint a napokban, amikor a biz-
tonságról folyt a szó. Egy professzor 
mondta: nagyon fontos, hogy mindnyá-
jan megértsük egymást, a legtávolabbi or-
szágokkal is, de azért arra is szükség 
van, hogy a szomszédokkal jóban le-
gyünk. Könnyebb együttérezni, mint 
együtt élni. S éppen ezért megnyugtató, 
optimista érzéseket sugalló a jövő, mert a 
Duna menti népek — köztük mi is — ez 
utóbbiban is sikerrel álltuk ki a próbát. 

A pesszimistákat a felgyorsult század 
technikai bravúrjai mögött gyakorta csak 
a legmodernebb arzenálokat hajlandók 
meglátni. Azokat a fegyvereket, amelyek-
kel az emberiség minden eddiginél haté-
konyabban s gyorsabban kiirthatja ma-
gát. Velük vitatkozva idézte a csehszlo-
vák delegátus Anatole France-ot szaba-
don: az egyetemes békét nem az teremti 
meg, hogy az emberek jobbak lesznek, 
hanem az ú j technika, az ú j tudomány te-
remti meg a feltételeket ahhoz, hogy béké-
ben élhessenek. S az erejükre ébredt em-
berek — kihasználva azt, hogy szűkebb 
lett a világ, s kezeik már összeérnek — 
ennek az ú j technikának, ú j tudomány-
nak az ismeretében parancsolják pusztu-
lásra — a pusztítást. Ahogy megtették ezt 
a legutálatosabbal: a baktériumfegyverek-
kel. 

Derűlátó emberek tanácskozásai voltak 
ezek a fórumok. Bizonyságai annak, hogy 
hányféleképpen lehet elmondani: béke. 
Nemcsak azért, mert sokféle nyelven, 
más és más ideológia érveivel körülvirá-
gozva, azért is, mert olyan sok mindent 
jelent. A tudósnak, hogy nem a pusztítás, 
hanem a fennmaradás energiáit tanulmá-
nyozhatja, a diáknak, hogy nyugodtan ké-
szülhet jövőjét megteremteni, a mérnök-
nek, hogy nem zuhanó bombák erejéhez, 
hanem a korszerű szépség esztétikájához 
kell méretezni a tervét, a munkásnak, 
hogy gépén az élethez szükséges alkatré-
szeket esztergálja. 

i elül mind tudja, hogy köznapokon 
B kissé mások vagyunk: közöny ö-

sebbek, zárkózottabbak. Olykor-
olykor a biztonságról csak a magunké jut 
eszünkbe, a bűvös csekk, mely az ott-
hont védi. Nem nehéz elfeledkezni arról, 
hogy van valami, ami ellen nem véd sem 
biztonsági zár, se lakat, se biztosítás, se 
rács, se retesz. Csak az a remény, hogy 
mások is ugyanúgy megszerették a békét, 
a nyugalmat, mint mi megszoktuk a 27 
év alatt; hogy összefogva cselekszünk ér-
te. S a gyerekek most már mindig csak 
régi filmekből, egyre régebbi filmekből 
tudják meg, mi a háború. 

S tán majd jön olyan idő. amikor meg 
sem lehet nekik magyarázni. 

Veress Miklós 

seték 

a Ssouietuniöböl 

Budapestig 
A múlt év őszén írta alá rel. A nagy építő- es szere-

dr. Szekér Gyula nehézipari lőmunka 1974 második felé-
miniszter Moszkvában a föld- ben fejeződik be, a vezeté-
gázvezeték építéséről szóló ken 1975-ben mór egymilli-
egyezményt. A vezeték épí- árd köbméter földgázt szélü-
tésének terveit a Kőolaj- és tanak. 

p . á z l e ? V T T e Z i ^ i V á l l a l f A beruházás második sza-
kesziti. Mar kijelöltek a ve- k a s z á n a k megvalósítására a 
zetekut ja t , a beruházás meg- n e g y e d i k ö t > e s t e r v idősza-
valosításának ütemtervet is k o t követő években kerül 
kidolgozták. sor. amikor is Leninvárostól 

A tervek szerint a vezelék Budapestig építik tovább a 
Beregszásznál hagyja el a 
Szovjetuniói, s a beruházás 
első szakaszában Leninvá-
rosig halad, 

ahol összekapcsolják a meg-
levő hazai vezetékrendszer-

. . . . . sKoiaorvos fe gyógyításában megfe-
munkajanak nem kis részét , e l ő t a p a s z t a l a t o t és jártas-jelenti a gyermekek egész-_ r , . , , ságot szerezzenek, az i f jú seges életmódra neveiese, k o r b a n e l ő f o r d u i ó 

egészségi irányítják az iskolai tiszta-
sági mozgalmat, és az i f jú-
sági vöröskeresztes mozgal-
m a t Szegeden 1971-ben 
iskolaorvosok 23 ezer 

ártalmakra specializálják 
magukat. ö k az iskola-
egészségügyi munka újabb 

az támaszát jelentik. 
234 Az iskolaorvosi munka 

vizsgálatot végeztek, a szak- feltételei nem minden is-
orvosi vizsgálatra utalt be- kólában adottak. Például a 
teg gyermekek száma pedig Dózsa György iskolában 

Tudományos ülések 
Tegnap, az Akadémia közgyűlésének harmadik nap-

ján több tudományos osztály ülésezett. A tudományos 
ülések sorát a biológiai tudományok osztályának ülése 
nyitotta meg. A műszaki tudományok osztálya folytatta 
az előző napon megkezdett tanácskozást, a műszaki fej-
lődése! kapcsolatos környezeti ártalmak kérdéséről. A 
vári kongresszusi teremben a föld- és a bányászati tudo-
mányok osztályónak megbeszélését tartották. 

Ülésezett a KISZ 
Központi Bizottsága 

Dr. Horváth István első 
titkár elnökletével tegnap 
délelőtt összeült a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség Központi Bizottsága. El-
sőként dr. Gombár József, a 
KISZ KB titkára vázolta a 
10. Berlini Világifjúsági Ta-
lálkozó előkészítésének ten-
nivalóit. Emlékeztetett a vi-
lágifjúsági találkozók törté-
netére, méltatta ezeknek a 
fórumoknak a jelentőségét. A 
fesztivál eszméje, alapvető 
gondolata ma sem vált el-
avulttá. ezt éppen a legutób-
bi, Szófiában tartott VIT bi-

j zonyította — hangsúlyozta 
dr. Gombár József. A Berli-
ni VIT — július 28—augusz-
tus 5. között — a szolidari-
tás, a béke és barátság, az\ 
ifjúsági jogok, érdekek vé-
delmének fesztiválja lesz. 

Ezt követően Főcze Lajos, 
a KISZ KB titkára tett ja-
vaslatot a Központi Bizott-

Hajdúszoboszlón pedig a ki- ség irányításával működő rá-

vezetőket. Ezek a munkála-
tok igen jelentős feladatot 
rónak a beruházókra, hiszen 
összesen 

300 kilométernyi csőrend-
szert kell lefektetniük, 
amelynek kétszer a Tisza 
alatt halad az útja. 
A beruházás költségei meg-

haladják a négymilliárd fo-
rintot. A vezetékekhez több 
kompresszor csatlakozik, 

termelt gázmezőn több száz 
millió köbméteres föld alatti 
gáztárolót létesítenek majd. 
amelyben a biztonsági tarta-
lék kap helyet. (MTI) 

tegifjúsági tanácsok összeté-
telére, majd az ifjúsági szö-
vetség munkamódszerének 
fejlesztéséről tartottak cso-
portos konzultációt. (MTI) 


