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Napirenden:

l U l e g l a t n i

A család védelme
A v é d ő n ő tapasztalatai

A városi pártbizottság által hétfőn rendezett anyaés családvédelmi konferenciá n érdekes
korreferátumot
tartott Farsang Jánosné, aki
közel húsz éve területi védőnő.

Húsz év nemcsak egy ember életében hosszú,
deahogy Farsang Jánosné b e vezetőképpen
elmondotta,
ez alatt az évek alatt volt
alkalma
megismerni
az
a n y a - és
gyermekvédelmi
ellátás javítására, fejlesztésére hozott párt- és állami
intézkedéseket, és azok kézzelfogható eredményeit. Védőnői
tevékenysége
alatt
zajlott le az a nagy társadalmi átrendezési folyamat
is, amely a nők munkába
állításával történt, s amelylyel kapcsolatban
nemcsak
életkörülményeik
változtak,
Anyai
de gondolkodásuk, a társadalomban és a családban elsan kellett a megmunkált
foglalt helyük átformálódása anyagot továbbítania követis megtörtént. Munkaterüle- kező munkatársának, terhesa
tén a lakosság foglalkozási, sége előrehaladtával ezt
bírta, ezért
szociális összetétele, a rend- tempót nem
más munkakörbe helyezték.
szeresen foglalkoztatott nők Ott viszont állandóan állva
aránya, az asszonyok külön- kellett
dolgoznia,
vízben
féle
munkahelyeken
és anyagot mosott, s ez olyan
munkakörökben való
elhe- bűzös volt-, hogy nem bírta.
Vagy T. F.-né, aki darukelyezkedése az egész városra zelő volt, könnyebb m u n k a jellemző képet mutat. Érdekörbe került ugyan, de nem
kes tehát, hogyan látja egy
biztosították számára az őt
ilyen munkaterületen dolgomegillető
átlagkeresetet,
zó védőnő az anya- és csaamit- végül
is a vállalati
ládvédelem kérdéseit. A kördöntőbizottság
ítélt
meg,
zetben a gondozáshoz tartoközvetlenül a szülés
előtt.
zó terhes- és kisgyermekes De gyakori, hogy a kereskeanyák száma 806. Rendsze- delemben dolgozó kismamák
resen dolgozik 94 százalé- számára sem tudnak olyan
kuk, közülük 98 munkás, a munkakört adni, ahol nem
többi alkalmazott és egyéb kell cipekedni, nehéz fizikai
foglalkozású. A munkásnők, munkát végezni. Vannak vemint Szegeden általában, a szélyeztetett
terhesek
az
könnyűipari
vállalatoknál irodákban dolgozók
között
dolgoznak. A
rendszeresen is — például azért, mert a
dolgozó terhesek közül
33 kollegák annyira dohányozszázalék, összesen 52 anya nak, hogy állandóan füstös,
veszélyeztetett terhes. A vé- szennyezett levegőben
tardőnői statisztikából az
is tózkodnak. Az ő védelmükkiderül még, hogy a mun- ben említi Farsang Jánosné:
kahelyi, vagyis a munkakö- miért nem lehet az irodákrülmények miatt veszélyez- ban
is a munkatársi közöstetettek aránya 35 százalék,
ség tekintettel a
leendő
a többiek egyéni egészségi
anyákra, esetleg azzal is seokok miatt veszélyeztetett
gíthetnek, hogy kijelölt heterhesek. Ez mindenképpen
lyen dohányoznak.
azt jelzi, hogy az utóbbi
Ezek elkeserítő esetek, és
években a munkahelyi veigaz, ami igaz, nem példázszélyeztetettség
aránya
zák az anyaság megbecsülécsökkent, vagyis az üzemek
sét. Szerencsére nem ez álegyre jobb
szociális
és
talános, de figyelmeztető aregészségügyi
ellátottságúak, ra, hogy még kisebb tapinés jó kapcsolat alakult ki a tatlansággal is mennyi
fetanácsadó orvosok és a vé- szültséget okozhatunk,
és
dőnők, valamint a munka- milyen veszélyes helyzetbe
helyek között, a dolgozó nő, sodorhatjuk
a fizikailag
a terhes anya fokozott vé- amúgy is megterhelt leendő
delme
érdekében.
Igaz, anyákat. Mint Farsang J á nemegyszer találkozunk fél- nosné elmondotta.
szoros
reértéssel, ahogy
Farsang kapcsolatot tart a munkaJánosné
védőnő felsorolta, helyekkel, a munkahelyi venem minden
munkahelyen zetőkkel és nőfelelősökkel
értik meg, mi a terhes anyák azért, hogy megismerje
a
számára a könnyebb m u n - kismamák munkahelyét is.
ka. Sz.
L.-né kalauzként Látogatásait szívesen veszik,
dolgozott a közlekedési vál- javaslatait
megfogadják,
lalatnál, terhessége előreha- mert érzik, hogy az anyák
ladtával könnyebb
m u n k a - védelmének szószólója.
körbe helyezését kérte. Át*
helyezték takarítónőnek, létra tetejéről kellett ablakot
Nagy az öröm a családmosnia. H. I.-né
teljesít- ban, s velük örül a védőnő
ménybérben nehéz
fizikai is, ha megérkezett a várva
munkát
végzett,
kérésére várt,
egészséges
kisbaba.
könnyebb m u n k á r a osztot- Sok anyukának legfőbb taták be: hidegben,
nyitott nácsadója a védőnő, s a vészínben anyagot kellett vá- dőnő igaz szívvel azt is talogatnia. Egy másik terhes nácsolja, hogy minél többen
anya, K. J.-né szalagon dol- vegyék igénybe a gyermek-

öröm
igazolható tény, hogy
a
gyermek első három
életévében sok minden fontos,
de a legfontosabb, hogy családi körben, gondoskodó szeretetben növekedjék. Szegeden az édesanyák 76 százaléka veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt, Farsang Jánosné körzetében ez
az arány 87 százalék. Ahogy
az édesanyákkal erről beszélt, úgy gondolja, hogy az
ú j kormányhatározat
alapján kedvezőbb lesz még ennél is ez az arány.
Igaz,
nem egy családban ezentúl
is gondokat okoz m a j d az
anya keresetének kiesése, de
mégis meg kellene fogadniuk a szakember
tanácsát:
életre szóló, amit az első három év az édesanya mellett
jelent a gyermeknek!

Elgondolkodtatóak a
védőnő szavai, és érdekesen
világítanak rá arra, amiért
ő nemcsak hivatása szerint,
de szívvel-lélekkel dolgozik:
több megbecsülést kell, hogy
a d j u n k a gyermeket nevelő,
a több
gyermeket vállaló
édesanyáknak, családoknak!
Az a véleménye, hogy az
egészségügyi hálózat szervezete, s az, amit ma a m a gyar egészségügy az édesanyákért és a gyermekekért
tesz, a világon bárhol példaként állhat. De a közvélemény formálásáért
még
sokat
kell
tenni,
hogy
ugyanilyen
nyugodtan
mondhassuk: nemcsak szavakban szeretjük, becsüljük
az anyákat és a gyermekeket!

ö

rökösen forgó
körnek tűnik ez: a termelési
agitáció, és
a
jobb
üzemi
eredmények,
a
fejlődést
kísérő ú j a b b és ú j a b b
vívmányok, s az ú j vívmányokkal érvelő, további fejlődést
érlelő agitáció, amint ismét
bekapcsolódik az
alkotómunka áramába. És mégsem
az, nem bezáruló kör, sokkal inkább az előrehaladás
spirálja, a megállíthatatlan
fejlődésé. Párttag munkásokkal, kommunista vezetőkkel
beszélgetve, inkább
olyan
hegyre-csavarodó szerpentinútnak tapasztalom,
amelynek minden
emelkedéséért
meg kell
dolgozni-küzdeni.
De minduntalan kiérzem azt
is a szavakból, a tettekből: a
föltáruló távlatok
busásan
kárpótolják a fölfelé törekvőket, a nehéz kanyarokon,
a gondok meredekén
fölkapaszkodókat.
S aztán kezdődik az
új
célok megközelítése. Az elért eredmény — beleépül a
már megtett útba. Ű j
térképek születnek a szerpentin következő
szakaszáról:
pontos tervek, vázlatok, elképzelések.
Egy ilyen kilométerkőnél
— vagy inkább: látókőnél,
ahogy Borsodban
mondják,
— állnak most a pártszervezetek. Valahogy úgy, ahogy
a hegymászó is k i f ú j j a magát időnként, nézi a térképet, nézi a turistajelzéseket,
messzelátót szögez a csúcsra. Mennyi van még h á t r a ?
— tűnődik, s igyekszik fáradtságát feloldani. Felfrissülni, jó levegővel töltekezni. Mert minél magasabbra
jutott az ember, annál tisztább a levegő, annál egészségesebb.

H

ö l is tartunk
most?
Mik az ú j a b b
csúcsok? — erre a kérdésre fogalmazódik a válasz
a szegedi
pártalapszervezetekben is. Az év utolsó két
hónapjában sorra kerülő beszámoló taggyűlésekre
készülődnek. Átgondolt,
alapos, tervszerű ez a készülődés, legfontosabb a tisztánlátás és az ugyanilyen tisztánláttatás
törekvése.
Ez
pedig csak igen széles alapokon nyugvó, minden részlettel számotvető
beszámolókban realizálódhat.
Párttagok és bizalmiak, választott kommunista vezetők cserélnek gondolatokat,
mondanak véleményt ezekben az
őszi napokban, töprengő felelősséggel, kritikus vizsgálódás nyomán. Szavak,
javaslatok súlya, értéke
méretik meg. s ahol ezt odaadással végzik,
bízhatunk
benne: a közvélekedés kommunista formálói valóban a

Elutazott
odesszai vendégünk

Csongrád testvérmegyéjéből, Odessza megyéből egy
hétig tartózkodott
náluhk
Prodanjec Sztyepán
Crigorjevics, az Ukrán Kommunista Párt Odessza területi bizottságának munkatársa, a
közgazdasági
tudományok
kandidátusa, és a megye városaiban számos előadást tartott a Szovjetunió IX. ötéves
tervéről és Odessza megye
goaott, ahol rendkívül gyor- gondozási segélyt. Orvosilag fejlesztéséről.

Vendégünket — elutazása
előtt — tegnap délután fogadta Győri Imre, az MSZMP
Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság
első titkára, és szívélyes beszélgetést folytatott vele a
Csongrád megyei tapasztalatokról. Ott volt a találkozón
dr. Koncz János, a megyei
pártbizottság
osztályvezetőj e is.

helyütt is hallottam: az idei
és jövő évi fölvételeknél is
számos ilyen munkásra, m u n kásnőre számítottak,
illetv e számítanak, a közeledést
összetartozássá
változtatva.
Jó és erősítést igénylő tendencia ez, annál inkább, mert
változatlanul
gondolnunk
kell a Központi Bizottság taFentebb a r r a utaltunk: a valy novemberi állásfoglalászerpentin-spirál
magasabb
az
fokán sokkal tisztább a le- sának megállapítására:
fölvett párttagok
vegő. Egészségesebb a lég- újonnan
kör. Már az eddigi szemé- között az utóbbi években a
alacsonyabb
lyes és csoportc® beszélgeté- kívánatosnál
munkások
seken, kiérlelődött a megál- volt a fizikai
lapítás: áll ez a mi
párt- arányszáma.
Nyilván erre
alapszervezeteink többségére vonatkozóim is fontos eredis. J ó légkört tudtak terem- ményeket és teendőket öszteni. S meg t u d j á k javíta- szegeznek most az
alapni ott is a levegőt, ahol a
szervezetek.
Párttaggá
nekispolgáriság porártalmai, a
törtetés
frontátvonulásai, velni és a párthoz segíteni a
vagy egy-egy vezető túlka- legjobb munkásokat — ez a
pásai időlegesen megrontot- legszebb, s legfontosabb felták.
adatai közé tartozik az alapszervezetnek, az erősödés és
És ez voltaképpen a pártalapszervezetek
tekintélyé- megújulás biztosítéka.
nek is alapja. Befolyásukat
Az őszinte szembenézés, és
tükrözi, hogy igen
sokszor a tudatos előretekintés
—
nem a munkahelyi vezetők- két, egymást kiegészítő mohöz, hanem a pártcsoportve- tívuma ennek a mostani időzetőjéhez fordulnak
prob- szaknak. A most formálódó
lémáikkal a pártonkívüliek — kollektív alkotásként foris. A kérések és kérdések, a málódó — beszámolóknak e
véleménynyilvánítás és a meg- két pillérre
kell épülniök,
győző vita ismét csak a föl- természetesen azzal foglalfelé lendítő erő megnyilat- kozva, a r r a
koncentrálva,
kozásai.
Ellenvélemények ami az alapszervezet számámindig a k a d n a k : egy üzem- ra legfontosabb, ami
véleben például a most megje- ménycserére
ösztönzi, vilent népesedéspolitikai
ha- tára
serkenti
a tagságot.
tározatról kellett vitatkozni Így és csakis így lehet elnéhány társukkal a kommu- érni, hogy minél teljesebben
nista asszonyoknak. Többek megvitassák: miként
sikeközt ilyen tévhitet
kellett rült területükön
érvényre
szétoszlatniuk:
„azokat
a juttatni a párt
politikáját,
szabadnapokat is csak ígé- hogyan biztosították a párt
rik, a vállalat, a munkaerő- vezető szerepét.
Így lehet
hiányra hivatkozva nyilván kellőképpen értékelni:
minem fogja m a j d megadni ezt lyen színvonalon végzi, vea könnyítést
a gyermekes zeti, szervezi az alapszerveanyáknak". A higgadt, meg- zet a maga politikai
mungyőző érvelést természetesen káját, képes-e megteremteni
elfogadták: meglesz
min- a helyi érdekek és a társaden szabadnap,
a vállalat dalmi érdek összhangját. S
betűszerint betartja m a j d a azt is, miként formálják az
rendelkezéseket, sőt a ve- élcsapat tagjai a munkahezetésben dolgozó
kommu- lyi atmoszférát, hogyan reanisták
a pártvezetőséggel gálnak a politikai hangulat
együtt további, helyileg szük- változásaira, hogyan agitálséges és lehetséges könnyí- nak tettekkel és szavakkal, s
téseken is gondolkodnak.
e kettő egységével az együttes cselekvésre.
z az aktuális példa is
okrétű, izgalmas
felm u t a t j a : a munkás
adat:
gyújtópontba
hétköznapok
során
gyűjteni az év közmindig ú j és ú j
feladatok
ben szétáradt politikai
suvárnak megoldásra. A neve- gárzást,
és újólag továbbirálésre, meggyőzésre fordított nyítani, ú j célokat, célkitűenergiák azonban sokszoro- zéseket megvilágítva. A nasan megtérülnek. Abban is, gyobb világossághoz jól fölhogy a pártonkívüliek
kö- használva azokat a fényeket,
zül mind többen
kerülnek amelyek idén ragyogtak föl
közelebb a párthoz, eszméink a társadalom
horizontján,
vonzásában élnek, alkotnak, vagy idén lettek teljesebbek.
maguk is alakítják környe- Gondolhatunk itt a munkása munkászetük tudatát. Jól megfigyel- béremelésekre,
kezdeti
hető ez a tendencia a szo- lakás-akciók szép
eredményeire vagy a nemrég
cialista brigádok tagjainál.
napvilágot látott miniszter— A brigádtagok
közül tanácsi határozatra,
az ezt
sokan ugyanúgy helytállnak követő intézkedésekre. Felm á r a maguk munkahelyén, idézhetjük, hogy mindezekre
mint mi! — mondták nem- többek közt azért kerülhetett
régiben egy pártcsoport-ér- sor, mert az alkotómunkában
tekezleten. S nem kis öröm- elért eredményekkel
megmel. A párttagok példamuta- alapoztuk őket. Többek kötása, kiállása, kezdeménye- zött a távlatadó,
hatékony
ző készsége „ragadós", s mind termelési agitációval is, amelyegységesebbé kovácsolódnak nek fegyvertárában íme, ú j
a jól összeforrott
közössé- vívmányok kerültek. S
ha
gek. S törzsgárda- és
bri- néha nehéz
a munka, ha
gádtag társaik kiállása, gon- egyhangúnak,
szürkének
dolkodásmódja, aktivitása ré- tűnik, ha örökös forgó körvén igen sokszor szinte el- nek látszik, az ilyen
eredmosódnak a tagkönyvvel jel- mények bizton érzékeltetik:
zett határok.
jó irányba, fölfelé haladunk
a spirál-szerpentinen,
megPersze, így is van
rend- állíthatatlan a fejlődés.
jén. A pártépítés biztos tarSimái Mihály
talékát jelentik, s mint több

munkásközvéleménynek adnak m a j d hangot a maguk
gyárában, üzemében. S ily
módon helyesen értékelik a
X. pártkongresszus és a tavaly novemberi KB-határozat végrehajtását, jól
öszszegzik az eredményeket és
mutatnak rá a hiányosságokra.
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Küldöttségünk
Hamburgban
Hamburgba
utazott
az
MSZMP Központi Bizottságának küldöttsége, hogy részt
vegyen a Német Kommunista P á r t kongresszusán. A de
legációt Benke Valéria, a Po-

litikai Bizottság tagja veküldöttséget Sándor
A
József, a KB tagja, a KB irodájának vezetője búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéren.
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