
Otthont adni 
Valamikori gazdasági epü-

letet alakítot tak át lakószo-
bákká, emeletes ágyakkal és 
íróasztalokkal rendezték 
kollégiummá a József Attila 
sugárúti házat. Ez most a 
szegedi Kállay Éva nevelő-
otthon, 14—18 éves lányok 
m u n k a - és ünnepnapja inak 
színhelye. A 60 férőhely pil-
lanatnyi lag sok is, összesen 
52-en laknak a szobákban. 
Ipari tanulók, legtöbben a 
szegedi kendergyárban, illet-
ve a text i lművekben dolgoz-
nak. Ösztöndíjukból 20 fo-
r intot fizetnek az ot thonban 
kapot t teljes ellátásért , a 
megmaradó pénz nagy ré-
szét takarékba teszik, „le-
gyen egy kis tőkéjük, mire 
innen kikerülnek". Hogy ho-
va kerü lnek? Sokuk eléri 
végre élete célját — házas-
ságot köt, családot alapít . 
Mások elköltöznek a város-
ból, rokonokhoz, akinek 
szülei vannak, azokhoz. 
Megint mások ú j abb ot thon-
ba, nekik nincs hozzátarto-
zójuk. 

Munka után tanulnak az 
ot thonban, nevelők irányítá-
sával. Aztán szakköri fog-
lalkozásokon vesznek részt, 
vagy közösen moziba, szín-
házba, gyári rendezvényre 
mennek. Kimenő, azaz te t -
szés szerinti időtöltés a vá-

rosban: kedden este 6-ig, 
szombaton és vasárnap dél-
után 2-től este fél 9-ig. Több 
idő ez, mint egyéb középis-
kolai kollégiumokban, mégis 
nagyon keveslik. Hatalmas 
energiával védelmezik sza-
badságukat , ugyanilyen 
energiával keresik az ál lan-
dó kötődést, a szilárd embe-
ri kapcsolatokat. Legtöbben 
zilált családi körülmények 
közül kerül tek a nevelőott-
honba, elvált szülők, részeges 
apa, nemtörődöm anya gyer-
mekei, a szülői felelőtlenség 
áldozatai. Kevesebben van-
nak az apát lan-anyát lan á r -
vák. Kamaszkorukban ke-
rülnek a Kállay Éva otthon-
ba. Amikor másodéves ipari 
tanulók lesznek, ál talában 
akkor gyűlik meg velük a 
gond az intézetben is, a 
munkahelyen is. Egyiket az 
örökös hazudozásról kellene 
leszoktatni, másikat a sze-
xuálhigiénia alapvető szabá-
lyainak betar tására rászok-
tatni, harmadik rögeszméjé-
től való távolodásra bírni, 
hogy ne remél jen anyai 
szeretetet attól, aki 16 évig 
nem vett tudomást róla. Ta-
nácsot kell adni, mit tegye-
nek, ha felfedezik, hogy ré-
szeges a fiú, akihez felesé-
gül akar tak menni ; hol ke-
resse apjá t , aki úgy érzi, 

nem bí r ja már család nél-
kül ; ' mit tegyen, aki látni 
sem aka r j a végre jelentkező 
szüleit; aki megelégelte a 
nevelőotthon fegyelmét, és 
aki megcsömörlött a család-
jától a karácsonyi szünet 
alat t stb. 

Az ot thonban mindezt 
négy nevelő és az igazgató-
nő, Hajdú Is tvánné próbál-
ja elvégezni, a köszönő szót 
mondani visszatérő növen-
dékek szerint ^ikerrel. Több-
ségüket megmentik az élet-
nek. rendesen dolgozó em-
bereket adnak olyan csalá-
doknak. ahol már nem is-
métlődik az - anya sorsa. 

Tegnap, pénteken délelőtt 
ünnepség volt az intézetben. 
Kollégák. mostani és volt 
növendékek köszöntötték 
Ha jdú Istvánnét abból az 
alkalomból, hogy egyfolytá-
ban 25 éve igazgat iskolákat, 
nevelőintézeteket Szegeden, 
a Kállay-otthont 17 éve. 
Kollégáival együtt nehéz és 
felelősségteljes munká t vé-
gez: felnőtteket és társadal-
mi normákat semmibe vevő, 
kisiklott életű kamaszokat 
vezetnek vissza emberi 
utakra, miközben megpró-
bál ják helyettesíteni az ott-
honukat . 

S. E. 

mr m Képernyő 

Bizonyára észrevették már, 
kedves nézők, hogy az ú j 
esztendőben valamennyi is-
meret ter jesztő jellegű tévé-
műsor után felolvas a be-
mondó néhány könyvcímet. 
Olyan művekre hívja fel fi-
gyelmünket , amelyek az ép-
pen látott műsor témájához 
kapcsolódnak, s amelyekből 

' bővebben tájékozódhatunk, 
kiegészíthetjük képernyőről 
nyert ismereteinket. Csü-
törtökön a híradó munka t á r -
sa ma jdnem ezekkel a sza-
vakkal vezette be r iport já t , 
amelyet egy fővárosi könyv-
t á rban készített. A t éma : 
milyen hatással van a 
könyvtárlátogatók választá-
sára a tévéműsor? Igaz-e. 
hogy egy-egy irodalmi mű 
sikerült feldolgozása és be-
mutatása után a nézők „ere-
detiben" is szeretnék ol-
vasni az illető műveket? A 
válasz: igen. Minthogy a 
könyvtáros jó néhány konk-
rét példát sorol, hitelesnek 
fogadhat juk el ezt a felele-
tet. Nemcsak a fővárosi né-
zőkről van szó, sok-sok sze-
gedi könyvtáros erősítheti 
meg a dolog alapvető igaz-
s á g á t 

Ez a jelenség korántsem 
újkeletű, a spontán nézői 
magatar tás t azonban csak az 
idén, 1974-ben igyekszik a 
tévé is „mederbe terelni" — 
az állandó, rendszeres f i-
gyelemfelhívásokkal. Az ör-
vendetes újdonság nyilván 
abból a fontos és ésszerű fel-
ismerésből fakad, hogy a té-
vé ismeretterjesztő funkció-
ja nem merülhet ki Isme-
ret ter jesztő jellegű alkotások 
műsorra tűzésével. A tudás 
elmélyítésének és gyarapí tá-
sának egyik eszköze: megke-
resni-megmutatni az össze-
függéseket, a kapcsolódási 
pontokat a m á r ismert és 
még Ismeretlen dolgok kö-
z ö t t Ez pedig korántsem 
megy úgy, hogy kizárólag 
csak a televíziót nézzük — 
sugall ja az ú j évben maga a 
televízió. 

Van azonban olyan olda-
la is a dolognak, miszerint 
az üdvözölt, újszerű gyakor-
lat az eddiginél még nagyobb 
felelősséget ró a műsorszer-
kesztőkre. Statisztikák sze-
r in t ugyanis pil lanatnyilag 
sokkal többen vannak a té -

L i e b m a n n Bé la f e lvé t e l e 

Bálint András a Svédország messze van főhősének szere-
pében 

vénézők, mint a tár lat- , szín- hatolni, de elolvasásra már 
ház-, mozilátogatók, vagy csak azért is érdemes lehet, 
akár az olvasók. Nem mind- hogy megbizonyosodhassunk 
egy tehát, mit látunk, milyen ez állítás Igazságáról, avagy 
műsorhoz kapcsolódnak a korrigálni kényszerüljünk, 
különböző művészeti ágakhoz Így is, úgy is mai gondokról 
elvezető ajánlatok. Ha a té- való gondolkodásra indít, és 
véjáték értékes mű a lap ján ez sohasem haszontalan, 
készült, az olvasásra buzdi- * 
tás helyénvaló, ha nem, egy- A V I I I Henrik hat felfe-
csapásra kétszeres erővel s é g e c í m í j a n g o i tévéfilmso-
romboljuk az ízlést, amikor r o z a t harmadik részét ma 
a vizuális „élmény" után s z o m b a t o n lá that juk. Vasár-
még a fércmű elolvasását is n a p e s t e tévéjáték ígér jo 
szorgalmazzuk. szórakozást, Romáin Roí-

Beszélgetés az olajbányászok 
egészségéről 

Hz elszállítás nem 
megoldás 

Tipikusan az olvasóvá ne-
velést k ívánja segíteni a 
Nyitott könyv, amelynek leg-
utóbbi adósa elsőkönyves 
író, Űjhelyi János : Svédor-
szág messze van cimű regé-
nyére hívta fel f igyelmünket. 
Eddig á l ta lában klasszikusok 
szerepeltek ebben a műsor-
ban. A változtatás szimpa-
tikus törekvést jelez, bár 
sokkal nagyőbb a veszély, 
hogy kevésbé értékes da ra -
bok kerülnek elénk, hiszen 
napja ink i rodalmában na-
gyon nehéz eligazodni. Üj-
helyi János regényének di-
vatos, sokat vitatott a témá-
j a : a mai harmincévesek 
társadalrpi és lélekál lapotá : 

ról szól. A feldolgozás alap-
ján úgy tűnt, a sok-sok reá-
lis problémát felvető mű 

land: A farkasok. 

M. G.: Talán helikopter-
rel, nem? 

S. D.: Én még nem ültem 
helikopterben, nem tudom, 
hány embert lehetne töme-
ges szerencsétlenség esetén 
b e t e n n i . . . 

M. G.: Van m á r ilyen vö-
röskeresztes helikopter, s 
lá t tuk a tévében is, hogy 
például Ausztráliában az or-
vosi szolgálatot az óriási tá-
volságok miatt helikopter-
rel oldják rheg. Mert itt az 
idő is számít. 

S. L.: Na igen: éppen az 
idő! Egy órán belül az égé-
si sérültek sokktalanítását 
meg kell kezdeni. Az én tel-
jesen privát véleményem 
szerint a probléma itt kez-
dődik. A helikopternek va-
lahol le is keli szállnia Pes-
ten. Nem szállhat le a Marx 
téren, vagy a Róbert Ká-
roly körúton. Ha a repülő-
térre száll le, onnan megint 
mentővel kell beszállítani, ez 
is időbe telik. Amíg a men-
tő átevickél a városon, 
akármilyen szabad u ta t kap 
i s . . . az nem tíz percbe ke-
rül. 

M. G.: Lényeg az, hogy ez 
a kérdés is még megoldat-
lan. 

S. L.: Én a következőket 
javasoltam, amikor itt jár tak 
nálunk az OKGT szakszer-
vezeti bizottságától. Azt 
mond tam: indul junk ki ab-
ból, hogy miért aka r juk mi 
ezeket a sérülteket pont 
Pes t re vinni? Föltettem a 
kérdést : nem volna-e cél-
szerűbb, ha a szegedi klini-
ka égési osztályát szerelnék 
fel a követelménveknek 
megfelelően. Mi akadályozza 
az I lyenfaj ta decentralizá-
ciót? Hiszen nemcsak az 
olaj iparról van szó. Ha csak 
Szegedet nézem: Itt van a 
gumigyár, a házgyár, a 
nagylétszámú építőipar, a 
textilipar, élelmiszeri-, bú-
tor-. cipőipar — soroliam-e 
tovább? Ha ezek a vállala-
tok összefognának, nem tud-
nánk-e vajon ezt a problé-
mát itt megoldani? Én erről 
a kérdésről dr. Bertényi 
Kamillóvai beszélgettem a 
klinika égési osztályán, aki 
az osztálvt megmutogat ta és 
megmondta. hogv bizony 
nincsenek valami 161 felsze-
relkezve. Bővebb helv kelle-
ne. aztán felszerelés, evósv-
szer. l é t s ' ám és sok minden 
más. Volt egv felmérésük, 
papíron tételesen felsorolva. 

hogy mi az, amire szükség 
volna. Nos, 1 millió 300 ezer 
forint volna az az összeg, 
amiből a műszereltségük 
olyan állapotba ' erülne, 
hogy Magyarország legjob-
ban felszerelt, sőt európai 
szinten is egyik legjobban 
felszerelt égési osztály lenne 
a szegedi klinikán. Nem tu-
dom, tudja-e , hogy például 
a gumigyár kétszázezer fo-
rintos támogatást adott az 
égési osztálynak, sőt ami-
kor volt az az égési sérült 
Tar jánban , amikor gázrob-
banás miatt belesylt egy 
postás abba az üvegkal i tká-
ba, akkor a Posta úgy tu-
dom, ötszáz dollárt adott. Ez 
gyönyörű összefogás az em-
berek érdekében, de miért 
ge lehetne ezt centralizálni, 
szervezetté tenni? Én ezt 
előadtam Juratovi ts Aladár-
nak is, aki nagy rokon-
szenvvel fogadta ezt az el-
képzelést, annyira , 'io~y ezt 
megír tam Bese elvtársnak, a 
tröszt vezérigazgatójának is. 
Mellékeltem a cikklistá t ls, 
amire szükség volna, és 
megjelöltem az összeget, 
egymillió háromszázezer fo-
rintot is. Ez az említett vál-
lalatok összefogásával előte-
remthető lenne. 

M. G.: Ami a szegedi kli-
nika javára fordulna. 

S. L.: Igen. Ügy hallot tam, 
Bese elvtárs úgy nyilatko-
zott ebben a kérdésben, 
hogy ez nagyon megfonto-
landó, vissza kell rá térni. 
De minthogy ez elég nagy 
horderejű dolog, egvéb szer-
veket, más vállalatokat is 
be kell vonni a döntésbe. 
Azóta ő nyugdí jba ment, 
most megpróbál juk. Kezd-
jük újból . 

M. G.: Bocsásson meg, 
nem értet tem az Imént : a 
Posta miért dollárt adot t? 
Miért nem for intot? 

"S. L.: Nem tudom. Való-
színű. hogy olvan dolgot kel-
lett beszerezni, amit nem le-
het for intér t megvenni. 
Folytatva a témát, most már 
benne vagvunk a súlvos 
üzemi balesetek tárgvalásá-
ban. Még mindig az égések-
nél m a r a d v a : elsőrendű do-
log. hogv mint említet tem a 
sokktala"f tás egv órán be-
lül megkezdődlék. -ss minél 
gvo-sabban megfelelő gvőev. 
Intézetbe kerül i i n az IHetö. 
Fnnek első lénéseként a 
vállalat egv te ren ' á ró men-
tőkocsi t szerzett be a ré-

szünkre, ami kifejezetten ezt 
a célt szolgálja. Négy hord-
ágy van a mentőkocsiban, s 
ez a j á rmű olyan terepre is 
ki tud jutni , ahova a városi 
mentőautó nem tudna be-
menni. Ha bárhol valami 
baleset, sérülés adódik, elő-
ször is nekünk szólnak be, 
és ha az információ a l ap ján 
úgy lá t juk szükségesnek, 
hogy a mentőkocsi oda ki-
men jen — orvossal vagy 
nővérrel — átszólunk a 
szállítási osztályra és a 
mentőkocsi azonnal indul. 
Vagy egyenesen a megfelelő 
intézetbe, vagy a mi orvosi 
rendelőnkbe szállít ja a sé-
rültet . Mi magunk az égési 
esetekre igyekszünk felké-
szülni. Plazma pótszereket 
egy speciális steril berende-
zés segítségével azonnal be 
tudunk a sérült véná jába 
kötni. Ezenkívül a klinika 
tanácsa a lapján adunk az 
égett sérültnek már a hely-
színen egy úgynevezett kok-
télt, amit ók az égési sérül-
teknél szoktak beadni — ez 
egy több gyógvszerbői álló 
injekció. Ez teljes mér ték-
ben megegyezik a klinika 
el járásával , tehát ugyanazt 
a kezelést kezdjük el, am! : 
a klinika szeret, vagy meg-
szokott. Az így ellátott, be-
teg tehát egy órán jóval be-
lül megkapja a sokktalanf-
tási kezelést. Beszerzünk to-
vábbá megfelelően steril i-
zált lepedőket, amelybe, ha 
a sérülés foka megkívánja , 
a sérültet a helyszínen be-
csavar juk, és úgy visszük be 
— akár a mentővel — a kl i -
nikára. 

M. G.: Azért érdekes, ami t 
elmondott . mert Itt egy 
olvan e l já rás valósul meg, 
amit mindenhol kellene gya-
korolni. Hogy a kórház vagy 
a klinika szinte egv az egy-
hez kapcsolatban van a sé-
rülés színhelyével. t ehá t 
rögtön tud ják , hogy ha egy 
beteget bevisznek, milyen 
megkezdett e l járást folyta t -
nak tovább. 

S. L.: Ügy van. És hogy 
ml itt má r korábban iól t a -
pintot tunk rá a módszerre 
és a feladatokra, az ls bizo-
nyí t ja . hogy az egészségügyi 
miniszter 15'1972. számú 
rendelete, amely az elsőse-
gélyről. szól. országosan is 
kötelezően előir ja az ilyen 
el járást . 

(Folytattuk.) 
Mocsár Gábor 

Fogorvos-
képzés 
Pécsen 

A Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen a mostani tanév-
ben megkezdődött a fogor-
vosképzés. Az Egészségügyi 
Minisztérium határozata 
a lapján a jövőben — a bu-
dapesti és a szegedi mellett 
— a pécsi egyetem is bocsát 
ki fogorvosokat. 

Budapesten ülésezik 
a keresztyén békekonferencia 

nemzetközi bizottsága 
A Magyarországi Egyhá- a keresztyének fe ladata i" 

zak ökumen ikus Tanácsa című témát tűzte az ülés 
vendégeként j anuár 17—20. napirendjére . A megnyitó 
között Budapesten ülésezik ülésen a vendéglátók nevé-
a keresztyén békekon feren- ben dr. Bartha Tibor refor-
cia nemzetközi ügyekkel mátus püspök, a Magyaror-
roglalkozó bizottsága több szági Egyházak ökumen ikus 
mint 50 külföldi részvevővel, Tanácsának elnöke köszön-
akik a világ 25 országából tötte a részvevőket. A nem-
érkeztek hazánkba. A bi- zetközi bizottság elnökségét 
zottság „A békés egymás hivatalában fogadta Miklós 
mellett élés pol i t ikájának Imre ál lamti tkár , az Állami 

nem tudott a mélyrétegekig I eredményei, az egyházak és Egyházügyi Hivatal elnöke. 

Egyelőre félsiker 
Éjszakai villamosjárat Tarjánba 

A Szegedi Közlekedési 
Vállalat kezdeményezésére 
— mint már hírül ad tuk — 
1974. j anuá r 5-től szombaton 
és vasárnap é jszakánként , 
éjféltől fé lóránként villa-
mosjárat közlekedik az An-
na-kút tól Tar jánlg . Ez nagy 
jelentőségű, hiszen T a r j á n 
ki lométerekre van a város-
központtól, igy a Belváros 
szórakozóhelyein estéiket el-
tölteni kívánó t a r j án i aknak 
10 óra t á jban már szedelőz-
ködniük kellett , hogy elér-
jék az utolsó buszjáratot , 
hacsak nem akartak gyalog 
hazakullogni. Taxi t ugyanis 
ilyen időpontban szinte le-
hetetlen találni. 

Ez természetesen nem-
csak a szórakozni vágyókra 
vonatkozik, hanem a város 
ét termeiben és más, éjszakai 
munkahelyen dolgozókra 1& 

Ezt a gondot megoldotta 
a közlekedési vállalat, de 
mint Pécsi Balázs főköny-
velő elmondotta, eddig még 
csak fél sikere volt az é j -
szakai vi l lamosjáratnak. Az 
első szombaton, azaz j anuá r 
5-én összesen 175-en utaztak 
Tar jánba , és vasárnap mind-
össze 56-an. Egy hét múlva 
150-en utaztak. Ezek a szá-
mok azt muta t j ák , hogy 
egyelőre nyilván nem ismeri 
mindenki ezt a járatot . 

A vállalat a ^kezdeti fél-
siker u tán vár ja , hogy to-
vább növekedjék azoknak a 
száma, akik e járaton közle-
kednek. ígéretet tett a r ra , 
ha nagyobb Igény lesz, to-
vább sűríti a járatokat . A 
meglevőket pedig minden-
képpen fenn ta r t j ák , ha egy-
előre veszteséges is. 

S í . J , , 


