
109 Vasárnap, 1979. július 15." 

MAGAZIN 
Beszélgetések a gyerekekről 3. 

Gyerek-
betegségünk 
a 

„A gyereknek joga van az egészséges növekedésre és fejlődésre; 
irra, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmi-
ág fejlődjék, egészséges és szokásos módon a szabadság és méltóság 
viszonyai között." 

(ENSZ-nyilatkozat, 1959.) 

U' gy tar t ják , a szamárköhö-
gés, a bárányhimlő, a 
skarlát , a mumsz gyerek-

betegség — á t kell esni r a j t a ! 
Vajon valóban így van-e ez, va-
jon tényleg ezek a legveszélye-
sebb betegségek-e a gyerekekre, 
s egyáltalán: törvényszerűek-e a 
gyerekkor betegségei? Ezekre a 
kérdésekre kerestünk választ, dr. 
Boda Domokos egyetemi t aná r -
nál, a SZOTE gyermekkl in ikájá-
nak igazgatójánál. 

— Tudomásul vehet jük-e . bele-
nyugodhatunk-e mi, orvosok, ab -
ba a hitbe, hogy a gyerekbeteg-
ségek az élettel együtt járnak, 
a, gyerekkor velejárói, amelyen 
á t kell esni? Éppen, hogy nem. 
Hiszen az olyan fertőző beteg-
ségek, mint a kanyaró, szamár-
köhögés. kiütéses betegségek sem 
elkerülhetetlenek. A kanyaró 
megelőzhető, a szamárköhögés 
sem okoz problémát az orvostu-
dománynak, a csontgyengeség, 
fogzási betegségek teljesen meg-
előzhetők. Az angolkór annyira 
e l tűnt életünkből, hogy az egye-
temi hallgatóknak ls csak Leo-
nardo da Vinci Madonnás fest-
ményein tudom demonstrálni. A 
mai generáció egészségesebb és 
szebb. A szó esztétikai é r te lmé-
ben is, hiszen a bennük levő 
képességek, adottságok tel jes 
egészében kibontakozhatnak. Ez 
feltételezi a megelőző jellegű te-
vékenységet, és a rendszeres v i -
taminkezelést. 

— Az orvostudomány nagy le-
hetősége és felelőssége a kora-
szülöttek megmentése. 

Mi út törő szerepet vál la l -
tunk a perinatál is intenzív köz-
pontok kialakításával, és jelentős 
szerepet- játszunk ma is ezen a 
területen. Olyan újszülötteket tu--
dunk megmenteni , akik koráb-
ban menthetet lenek voltak. A 
közvéleményben el ter jedt , hogy 
ezáltal gyarapí t juk a csökkent 
ér tékű emberek számát. Az ered-
mények, felmérések és tapaszta-
latok egyértelműen bizonyítják, 
hogy sem abszolút számban, sem 
viszonylagosan nem emelkedett 

a csökkent ér tékű gyerekek szá-
ma. Azok, akik meghaltak vol-
na, megment jük , akik sérültek 
volna, azok tel jesek egészsége-
sek. Az örvendetes haladás elle-
nére fe lmerül a kérdés, meg-
van-e minden lehetőségünk, ami t 
ma a tudomány rendelkezésünk-
re bocsát? A válasz nem egyér-
te lműen pozitív. Ugyanabban az 
épületben dolgoztunk, mint évt i -
zedekkel ezelőtt, nagy a zsúfolt-
ság, a nehezebb, bonyolul tabb 
munká t mind szűkösebb körül -
mények között vagyunk kényte-
lenek végezni. A tét pedig óriási! 

— Még két évtizede sincs, 
hogy a gyerekgyógyászok egyik 
fő gondja volt a fejlődésben el-
maradt gyerekek gyógyítása. 
Mostanra a csecsemőkori túl-
tápláltság veszélyeivel kell meg-
küzdeniük. Mi ennek az oka? 

— Ennek több oka van. A szü-
lők szinte versengenek, kinek 
mekkora k isbabája van. Ez olyan 
kegyes csalás, amellyel önma-
gunkat és gyerekünket csapjuk 
be. A túltápláltság a nem szopós 
gyerekek között ter jedt el. s a 
szülők túlzott aggályoskodása és 
türelmetlensége az oka. Azt hi-

szik, a gyerek azért sír. 'mert 
ehes. Peaig a gyerek azért sir, 
mer t a siras hozzátartozik tu l a j -
donságaihoz. Az anyák tápszere-
ket aanak a babaknak, a csecse-
mő nem szopik. Megtévesztő mó-
don a túl táplál t csecsemők nem 
kövérek, hanem nagyok, „erő-
sek". Ez a tulfejlettseg azonoan 
igen ártalmas, a szervezetet meg 
nem engedhető terhelésnek veti 
alá, s ezáltal fokozottabban ki 
van téve a fertőzéseknek. Ezért 
nem b í r ják a bölcsődét, ezért 
gyullad be a fü lük az első kis 
huzatra. Az anyák nem szoptat-
nak, elapad a tejük. Egyértelmű-
en bebizonyosodott, hogy szopta-
tott anyate j nélkül nem lehet 
tel jes ér tékű felnőtt a gyerekből. 
Nélküle szinte behozhatatlan bio-
lógiai és pszichológiai hát ránnyal 
indul a gyerek. A gyerek szopás 
közben testi és érzelmi kapcso-
latot létesít az anyával, amely 
nemcsak a táplálás mechanizmu-
sát, hanem lelki kontaktust is 
feltételez. Mi mindent megte-
szünk — egyik fő célkitűzésünk 
— a szoptatás propagálásáért, 
te jgyűj tő akciók szervezéséért. 
Tejet adni hasonlít a véradás-
hoz. • Am vért mindenki tud ad -
ni, női te jet csak az édesanya! 
Ennek népszerűsítése csak t á r -
sadalmi összefogással, sőt nem-
zetközi akcióval valósítható meg. 
Szép. figyelemre méltó e redmé-
nyekről is beszámolhatunk: Hód-
mezővásárhelyen a gyerekek 70 
százaléka kao anyatejet , a szege-
di 30 százalékkal szemben. Óriá-
si dolgokról van szó. Nem sza-
bad, hogy ez kényes kérdés le-
gyen! Hollandiában például te-
levíziós adások népszerűsítik a 
szoptatást — tisztelettel, az anyai 
hivatásból és a társadalmi fele-
lősségből táplálkozó őszinte se-
gíteni akarással . 

— Hogyan ítéli meg, melyek a 
legnagyobb veszélyek az általá-
nos iskolás és serdülőkorban? 

— Gyerekcipőben já r még ná-
lunk az iskolai higiéné: az é t -
kezés kulturál tsága, az i l lemhe-
lyek tisztasága stb. A gyerekek 
— különösen a mintagyerekek — 
túlterheltek. Az iskolai munka 
mellett a nyelv- és zongoraórák, 
úttörő-foglalkozások, edzések 
nyomják a vállukat . Az egyfor-
ma terhelés megvalósítása egész-
ségügyi szempontból is nagyon 
fontos feladat. A nemes ér te lem-
ben vett tömegsport, a testneve-
lés, a mozgás is sok kívánnivalót 
hagy maga után. Az egészséges 
szervezetet rendszeres fizikai 
megterhelésnek kell kitenni, s 
ezen a területen nem valami ró -
zsás a helyzet. Nem általános az 
egységes, konstrukt ív és pozitív 
családi életre nevelés, mely a 
korai szexuális élet fellelhető 
torzulásait eredményezi. Nem 
elég konzekvensen kísérjük gye-
rekeink életét, nem folyamatos 
nevelőmunkánk, s így 14 évesen, 
serdülőként szinte egyszerre ke-
rülnek a „senki földjére". 

TANDI LAJOS 

Megkérdeztük... 

Házon belül 

Most lenne 90 éves Müller 
Dezső (1889. július 16-án, 
született Szegeden), aki a 

forradalmi munkásmozgalom ki-
emelkedő harcosaként hal t meg 
1976. augusztus 7-én. „Apám alig 
tudta a mindennapi t megkeres-
ni" — használt cikkek adás-véte-
lével foglalkozott — írta élet-
ra jzában; öt gyerek e l tar tására 
napvon szűkösen te ' let t . A r.égy 
polgári elvégzése u tán könyve-
lésben helyezkedett el. 1904-
ben tör tént első munkavál la lása 
—, amely megszakítás nélkül 53 
évig tartot t — biztos megélhetést 
jelentett részére. Korai gyermek-
kori nélkülözései azonban olyan 
mély nyomot hagytak benne, hogy 
állását is — amelyet a Pick 
Szalámi, m a j d a Pollák-féle 
Rostkikészítőben töltött be — a 
nu-nkásmoigalom t -moga tá s - r a is 
felhasználta. 1912-ben házasságot 
kötött, két gyermekéről gondos-
kodott, azonban 5 évi házasság 
után magányosan élte le éle-
tét. 

1918 őszén kapcsolódott be a 
munkásmozgalomba, belépett a 
Szociáldemokrata Pártba. Az ő 
személyes érdeme is. hogy az 
őszirózsás forradalom idején a 
baloldali szociáldemokratáknak 
sikerült —. ahogy í r j a : „felrob-

Müller Dezső 
emlékének 

bantani a Wimmer Fülöp elnök-
sége alat t működő Szegedi Ma-
gántisztviselők Egyesületét" és 
létrehozni a Magántisztviselők 
Szakszervezetét, amely csatlako-
zott az Országos Szövetséghez. A 
felduzzadt szakszervezet foglal-
kozások szerint külön csoportok-
ra oszlott, és így lett Müller De-
zső az Ipari és Közlekedési Tiszt-
viselők Országos Szövetsége helyi 
szervezetének t i tkára, egyben a 
Szakszervezeti Bizottság és a 
Munkástanács tagja. Részt vett 
az 1919. évi szegedi politikai 
sz t rá jk szervezésében. 

Belépésétől kezdve mindvégig, 
a Szociáldemokrata Pár t helyi 
szervezetének vezetőségi tagja-
ként. a baloldali forradalmi erő-
ket támogatta. Mint a pá r t el-
lenőrző bizottságának alelnöke, 
nemegyszer folytatott éles vi tát a 
pár t jobboldali poli t ikájáról köz-
ismert t i tkárával . Lájer Dezső-
vel. Pénzügyi, szakmai hozzáér-
tése miat t a pá r t szinte nem nél-
külözhette a m u n k á j á t Néhány 

évig alelnöke volt a Szegedi 
Munkás Testedző Egyesületnek. 

A felszabadulás után is a Szo-
ciáldemokrata Pár tban dolgozott 
és tevékeny segítője volt a két 
pá r t egyesülésének. 1946-tól a t a -
nácsok megalakulásáig a Tör-
vényhatósági Bizottság tag ja-
ként szakmájához közel álló bi-
zottságokban tevékenykedett , de 
dolgozott az iparági szakszerveze-
tek megalakulásáig a szakmakö-
zi bizottság tagjaként is. 

Az el lenforradalom Budapes-
ten érte. m a j d 1956. november 
15-én Szegedre jött, és akkori 
munkahelyén, a Délmagyarorszá-
gi Rostkikészítő Vállalatnál segí-
tet te a pár t szervezését, amely-
nek alapszervezeti vezetőségi tag-
ja lett. Előrehaladott kora el-
lenére is tevékenykedett , vállalta 
a városi pártbizottság revíziós bi-
zottsága tagságával járó fontos 
megbízatást, és azt legjobb tudá-
sával. erejéhez mérten lát ta el. 
1957. j anuá r j ában nyugdíjba ment . 
de még hosszú ideig a városi 
pártbizottság nyilvántartási m u n -
kakörében mint társadalmi mun-
kást lá that ták tevékenyen dol-
gozni a pártalapszervezetek ak-
tivistái. akik ott hivatalos ügyek-
ben megfordultak. 

DR. DÉGI ISTVÁN 

Azt mond ják sokain, aki ván-
dorol, az vándormadár . Le-
het, hogy így van, de ak-

kor van kicsi madár is, meg nagy 
is. 

Tíz évvel ezelőtt „vándoroltam" 
Szegedre. Jászapátiban, a mező-
gazdasági szakiskolában tanul-
t am az állattenyésztést, lehetett 
volna belőlem borjúnevelő, t e j -
kezelő vagy fejőmester. Én vá-
lasztottam a pályát, meg is ta-
nul tam a mesterséget, szerettem 
is, és engem is becsültek. Egy 
nagy gazdaság nagy te jházának a 
laboratór iumában dolgoztam, az 
pedig jó helynek számított. Csak-
hogy én akkor tíz évvel f ia ta-
labb voltam, és mindenképpen 
menni akar tam valahová. Nagy 
városba. Kinéztem magamnak 
Szegedet. Jó, de mit csinálok én 
ot t? Hol dolgozom, és hol lakom? 
Olvasom az újságban, hogy m u n -
kaerőt keres a Textil. Egészen 
más, min t a borjúnevelés, de 
azért megpróbálom. Vagy sike-
rül. vagy nem. Leveleztem velük, 
megkérdeztem, mit kínálnak. 
Visszaírtak: gépmunkásnak jö-
hetek. Oda nem kell szakmun-
kás-bizonyítvány. Félretet tem a 
szakmámat , és el jöt tem oda, 
ahol a nem szakmunkás is jó. 

Nehéz volt eljönni, szüleim is 
aggódtak. Gondold meg, lányom, 
jól gondold meg! Ha elmész is, 
mi visszavárunk. Ha nem sike-
rül, haza akkor is mindig jö-
hetsz. A gazdaságban is azt 
mondták, marad jak , de ha elme-
gyek is. visszajöhetek. Minden 
fiatal vágyik valahová, neki-
vágtam. Lányszállóban lakha t -
tam, szakmát tanulha t tam ott 
is, minden jól ment, nagy pana-
szom semmire se lehet. Fér jhez 
mentem, a házasság is jól sike-
rült . Fér jem is lakatos a Texti l-
ben. A lányszállóból albérletbe 
mentünk, az albérlet pedig jó 
soha nem lehet. Egyik rosszabb, 
min t a másik. K iad ják a szobát, 
de nem nagyon tűrik meg benne 
az idegent. Leginkább csak hálni 
já r tunk haza. De az üzemet sze-
ret tem, jó társaság jött össze, 
szakmunkás let tem megint, meg 
se fordult a fe jemben, hogy a r -
rébb ál l jak. Két hónappal ezelőtt 
mégis el jöt tem. 

Véletlenül történt, ba rá tnőm-
nek a jánlot ták az állást, ő mond-
ta, próbál jak szerencsét. Bejöt-
tem a személyzetire, leküldtek az 
üzembe, nézzem meg, mit kí-
nálnak. Elmondtam, mit végez-
tem, fölvettek pasztőrözőnek. 

Ilyen nagy te jüzemet azelőtt 
nem is lá t tam. Hogyan tudok én 
itt megfelelni a fö ladatomnak? 
Avval biztat tam magam, aki ed-
dig megtanulta, az is ember, ta-
lán r a j t a m se fog ki. Akárhogy 
akar tam, a pasztőrgéppel máig 
nem bará tkoztam meg. Nehéz 
munka, férfi e re jé t igényli. Ke-
zelni könnyű, de a fölözőgépet 
szétszedni, kitisztítani nehéz. 
Most nyáron, kétszer is szét kell 
szedni naponta, szerencsém volt, 
jöhettem ide, ahol most vagyok, 
tejmesternek. Ki van adva, me-
lyik tar tá lyba milyen zsírszáza-
lékos t e j mehet, azt muszá j ber 
tartani . Amikor tele a tar tály, 
mintá t viszünk a laborba, tíz 
perc a la t t eredményt kapunk. 
Nasvon vigyáznak rá, ami a 
zacskóra rá van írva, annak meg 
kell lenni. 

' Miért jöttem el? Családos asz-
szonynak a három műszak na-
gyon nehéz. A fé r j em délelőttös, 
de nekem éjszaka is mennem 
kellett. A gyereket lá t tam is, meg 
nem is. Jobb is itt a pénz, min t 
ott volt a három műszakban. Má-
sok a körülmények is. Ott meleg 
van, nincs megállás, itt a t e j kö-
rül olyan naav meleg mégse 
lehet. A gumicsizmát volt a leg-
nehezebb megszokni. Miért van 

j legyűrve a szára? Azért, mer t 
ebből csak hosszú szárút csi-
nálnak. én viszont soha nem já -
rok térdig a tejben. Nem tu-
dom, megkérdezte-e m á r valaki 
azt. aki viseli a gumicsizmát, 
milyen felelne meg neki leg-
jobban? Ez a sablon, elégedjen 
meg vele! Hogy a fele fölösle-
ges? Fá jnak a lábaim, visszere-
sek, nem tudom elviselni a ma-
gas szárú csizmát. 

Többet itt se ülhetek, legfel-
jebb tíz percet, a műszak vége 
felé. amikor m á r nem bírom to-
vább. A buszban úgy érzem, 

mind já r t összerogyok, de amikor 
ot thon a nyakamba kapaszkodik 
a gyerek, és azt mondja , gyere, 
anyukám, men jünk sétálni, men-
jünk játszani, akkor én elfelej-
tet tem, hogy talpon vagyok reg-
gel óta. Kimegyünk a füvész-
kertbe. gyalog. Elmegyünk Tá-
péra, gyalog. Télen is. Nem tu-
dom, a múzeumban hányszor lá t -
tuk m á r ugyanazt a kiállítást. 
J ó mozi van. men jünk oda! Mo6t 
a Vidám Parkba! Elfelej tem, 
hogy a buszban kapaszkodnom 
kellett. 

A te je t én nem szeretem, vesz-
teséget a gyárnak nem nagyon 
okozok vele. A család azonban 
issza, megyek tehát a boltba, ve-
szem a tejet mindennap. Nem 
tudom, mi a hiba, nem ismer-
ten! még ki mindent, de ez a 
zacskós megoldás, azt hiszem, 
nem jó. Élelmiszerről van szó, az 
élelmiszernél pedig az az első kö-
vetelmény, hogy gusztusos lé-
gyen. Ezt a zacskót minden-
nek lehet mondani, csak gusz-
tusosnak nem. A ládában félig 
ott a kiömlött tej, benne úszik 
a zacskó, vegye ki a vevő, csor-
gassa le, törülgesse meg, és vi-
gye haza. Ha le akarnánk szok-
tatni az embereket a tejről, en-
nél jobb megoldást ki se lehetne 
találni. Húzzák a földön a ládá-
kat, éppen úgy, min t a kenyere-
sek. Ami alul volt, fölülre ke-
rül. a sá r meg rá a t e j r e vagy 
a kenyérre. Meg nem értem, mi-
ér t nem ta lá lnak ki valami 
olyan megoldást, aminél nem 
merü l föl az emberben : most 
ugyan, mit eszünk? 

Lát tam, itt a töltőnél minden 
zacskót megnyom, aki tölti, és 
félreteszi, amelyik nem zár jól. 
Azt nem tudom, közben hogyan 
lukad ki. A géppel nem lehet 
b a j ; talán a fólia vastagsága 
nenl egyforma; nem t u d j a ren-
desen összesütni a gép. Látom, 
amit visszahoznak, a veszteség is 
nagy. Ha délután nem lehet a 
boltban frisset kapni, biztosra ve-
szem, a hiba n e m mibennünk 
van. Vagy nem rendelnek fris-
set, vagy nem szállítanak. de 
azt látom, hogy tudnánk külde-
ni mindenhová. 

Nézek nagyokat, amikor nyi-
latkoznak az illetékesek, hány-
féle te j te rmék kapha tó nálunk, 
mer t nem értem. Ha reklámoz-
zák. akkor lennie kell, de ha a 
boltba megyek, akkor nincsen. 
Keresem a göcseji sajtot , vagy a 
köménymagosat, még pul t alól 
se lehet kapni. 

J ó helyem van, mondom, két 
hónapja vagyok itt. de m á r be-
iratkoztam a középiskolába. Négy-
éves. szakmát ad és érettségit. 
Hallottam én is olyat, hogy a 
felnőttek iskolájával nem egé-
szen tiszta minden, mer t sokan 
csak a papirost akar ják, maga-
sabb beosztással, de a tanulás 
nem nagyon ízlik. Azt is hal-
lottam. minden lehetősége meg-
van a f iatalnak, hogy egymás 
után végezze az iskolákat, miér t 
később jut eszébe? Válaszolni 
mindegyikre tudnék, de csak a 
magam nevében. Beiratkoztam 
annak idején a gimnáziumba, be-
teg lettem, abba kellett hagy-
nom. Utánam jövő korosztállyal 
m á r nem szívesen j á r t am volna 
együtt. Most viszont, ha lehet, 
tanulok. Mert tudni akarom, mi 
az, amit csinálok. Mást a papi-
rossal nem akarok kezdeni. Biz-
tosan nem megyek be az irodá-
ba. hogy íróasztalt ide. mér t én 
leérettségiztem. Ha netán tovább 
is tanulnék, az asztal akkor se 
kellene. Nagyon tetszik, hogy 
szívesen vették, amikor jelent-
keztem. Rögtön azt mondták, 
minden segítséget megadnak. 

Én azt hiszem, amíg több lesz 
a fönt. mint a lent. addig min-
dig b a j lesz a munkaerővel . Min-
dig alulról néztem a világot, a 
nyakamat rá. minden üzem meg 
tudná házon belül oldani a m u n -
kaerőgondjait . Nézzen körül akár -
hol. és lá t ja maga is: sokan van-
nak nyolc általánossal fönt, és 
sokan vannak érettségivel lent. 
Aki lenn van. jól j á r érettségi-
vel is. de aki fönt erőlködik, 
soha ki nem találja, hogy nála 
kellene kezdeni a munkaerő- to-
borzást. 

(Elmondta Ördögh Mihályné, a 
szegedi tejP*1doi««i-"öhfln > 
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