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G y ó g y ítá s  
n a g y  n y o m á s o n

Miért leszek
önkéntes ápolónő?

Ra az emberi szervezetet 
körülvevő légtérben az oxi- 
ge.: nyomása a szokványosnak 
kétszeresére v vagy háromszo
rosára növekszik, akkor a vér
ben is kétszeres vagy három
szoros mennyiség nyelődik el 
belőle, fizikai oldódással; Az a 
megfigyelés, hogy három at
moszféra nyomáson már arty- 
nyi oxigén oldódik a vérben, 
hogy vele az ember élete az 
oxigénhiány jelei nélkül egy 
ideig fenntartható, s a vérke
ringés egy ideig akár szüne
teltethető is, adta az - ötletet 
Boerema holland professzor

nak, Hogy a j túlnyomásos oxi
gén belélegeztetését a sebé
szetben — kiváltképp szívmű
tétek esetén — felhasználja. 
E gondolat jegyében építették 
meg 1959-ben egy amszterda
mi kórházban az első túlnyo
másos (hiperbarikus) műtőt, 
amelynek egy mai korszerűbb
... ..................... ..... . ' ■■■!■..............

Ötmilliós nyereségül 
dolgozott a nyomda

A Komárom megyei Nyom
da, Vállalat első félévi ár
bevételi tervét 3, eredmény
tervét 23 százalékkal szár
nyalta túl. Az első' félévet 
több mint ötmillió forint nye
reséggel zárta annak ellenére, 
hogy megszűnt a vállalat össz
termelésének mintegy 10 szá
zalékát kitevő „Kossuth” ci
garetta csomagoló papír nyo
mása. E kiesést termékváltás
sal pótolták.

A vállalatnak változatlanul 
gondot jelent a IV. ötéves 
tervben tervezett fejlesztés, 
mert erre korlátozottak a z  
anyagi lehetősége. A központi 
alapból 13 millió forintot kap, 
ez azonban " evés az Eszter
gomban szanálandó telepük 
helyett az új nyomda építé
sére. Ezért azt tervezik, egy 
meglévő épületbe telepítik ki 
a régi üzemet, s így a beruhá
zási költségek lényegesen 
csökkennek.

szovjet gyártmányú változata 
látható a képen (átmérője 2,2 
hossza 5,6 méter). A túlnyo
másos műtő tulajdonképpen 
egy nagy, acélfalú, henger 
alakú kamra, melynek egyik 
végem légmentesen zárható 
acélajtó található. A műtő- 
eszközok, a gyógyszerek -vagy 
egyéb tárgyak be- és kijutta
tására kis zsilip szolgál, hogy 
a műtét alatt a belső légnyo
más ne változzék.

A műtőasztalt megvilágító 
lámpákat a kamra fölött, kí
vül helyezik el, hogy ne mele

gítsék  a belső légteret. A mű

tőorvos állandó kétoldalú 
hangösszeköttetésben van a 
külső műszerasztalnál szolgá
latot teljesítő személlyel, aki 
a műtéti alany állapot-para
métereit méri. Az operációs 
kamrában csupán a beteg 
kap egy maszkon keresztül 
nagy nyomású tiszta oxigént, 
az orvosok és segítőik csak 
túlnyomásos levegőt lélegez
nek be. A kamrában a túlnyo
másra azért vart szükség, hogy 
a beteg szervezetében jelent
kező belső oxigénnyomást el
lensúlyozza.

H í r b ő l -
Híre kelt, beszélték az öre

gek. Aztán vártak. És a szó
beszéd igaznak bizonyult — 
napköziotthon nyílik számuk
ra Szomódon. A tanácsveze- 
tök felmérése szerint 60—62 
olyan idős ember él a község
ben, akik még kedvet érez
nek ahhoz, hogy közösen szó
rakozzanak rádió, tv mellett, 
s e számon belül 25—30-an 
vannak azok, akiknek a napi 
beszélgetést is ez az intéz
mény hozza majd.

Ennyi is a jelentkező, de 
ennyi kellett ahhoz is, hogy 
meginduljon az ügy. Az olajo
zott tanácsi mechanizmus ke
rekei kiforgatták a mego'dást: 
a szomódiak elintézik, tata-

Augusztus 7-én kezdik meg 
az oktatást a Vöröskereszt 
négyhónapos, bentlakásos tan
folyamán Tatabányán. Ön
kéntes ápolónőket képeznek 
ki. Ez a megbízatás a Nem
zetközi Vöröskereszt patinás 
feladatai közé tartozik. A szer
vezet létrehozásának gondola
ta ugyanis a solferinoi csata
téren, a segítségre áhítozó se
besültek láttán érlelődött meg 
Henri Durantban.

— Tudja mire vállalkozik?

Ez volt többnyire az első 
kérdés, amit a felvételre je
lentkezőket elbíráló bizottság 
tett fel. Munkáslány, fiatal- 
asszony, nemrég érettségizett 
irodai dolgozó, termelőszövet
kezeti tag csaknem azonosan 
válaszolt.

Igen! — kezdődtek a nagyon 
határozott okfejtések. S a je
lentkezők részint arról beszél
tek, hogy mindig vonzódtak az 
ápolónői hivatáshoz. Másrészt 
kérdéssel állítottak, mikor el
mondották: vajon létezik
szebb, magasztosabb, mint fáj
dalmat enyhíteni, reményt ön
teni abban, aki szeretteitől tá
vol, súlyos veszedelembe ke
rült?! Az önkéntes ápolónőnek 
tehát nemcsak a szakmai fel
adatokat kell kifogástalanul 
ellátnia, hanem emberileg is 
helyt kell állnia.

Sokat mondanak az ilyen 
válaszok. S még többet lehe
tett megtudni a jelentkezőkkel 
folytatott egyéni beszélgeté
seken, mikor „rázós” problé
mákat vethettünk fel.

A négy hónap alatt sokat 
kell majd tanulni. Reggeltől 
délutánig be lesznek fogva. 
Vállalja? — kellett döntenie 
Pula Katalinnak, az Oroszlá
nyi Szénbányák betanított 
munkásának.

v a ló s á g ’
roztatják a három helyiség
ből álló épületet, a megyei ta
nács fenntartási keretéből jut 
felszerelésre, s várhatóan 
szeptember elsején az öregek 
birtokukba vehetik a nappalit, 
az ebédlőt, s a pihenőszobát.

Ennek egyik feltétele az 
volt, hogy legyen honnan meg
oldani az étkeztetést. Két légy 
egy csapásra: az átalakított 
italboltban szeptembertől — 
a konyha már készen van — 
igazi kisvendéglői hangulat
ban, megindul az étkeztetés. 
Nagy segítséget jelent ez töb
bek között a tsz traktorosai
nak munkásainak, a tanácsi és 
egyéb területen dolgozóknak, s 
biztos bevételi forrás lesz a 
tatai ÁFÉSZ-nek is.

— Csak a VIII. általánost 
végeztem el. Akkor nem sokat 
törődtem a tanulással, az ér
demjegyekkel. Bizonyítvá
nyom jobb is lehetett volna. 
Azóta rájöttem, nincs nagyobb 
kincs a tudásnál. Ilyen komoly 
négyhónapos tanfolyamon sok 
hasznosat tanulhatok. Öröm
mel vallatom.

Urbán Piroska, ugyancsak 
Oroszlányon dolgozik. Érettsé
gije van. S neki a többi kö
zött abban kellett állást fog
lalnia elsősorban, vajon érde
mes vállalkoznia 4 hónapos 
tanulásra, mikor az iskola nem 
ad szakmai képesítést?

Vállalom! — kezdte azzal, 
amivel Pula Katalin befejez
te. S elmondotta, hogy való
ban szeretne egészségügyi 
szakképesítést szerezni. Tisz
tában van azzal, hogy a tan
folyam nem ad „szak”-bizo- 
nyiíványt. De amit tud, azt 
bármikor hasznosíthatja. Ki 
tudja hány emberen segíthet 
például a napi — eseményte
len — életben a tanfolyamon 
szerzett ismereteivel.

S vegyük őket sorra, Német 
Katalint, a komáromi vasön
töde dolgozóját, Horváth Évát, 
az Almásfüzitői Timföldgyár 
segédmunkását, Németh Já- 
nosnét. a szőnyi termelőszö
vetkezet tagját. Ök és mind a 
40 jelentkező számolt azzal, 
hogy néhány hónapig vállalja 
a beutazás fáradságait. Nem 
húzódoztak a kórházi gyakor
lattal járó megerőltetésektől. 
S talán, ami a leglényegesebb, 
hosszú távra elkötelezték ma
gukat az áldozatvállalásra. Az 
önkéntes ápolónők ugyanis a 
Vöröskereszt törzsaktivistái 
lesznek. Félig állami feladatot 
látnak el. Szükség esetén 
ugyanis kirendelik őket. Ele
mi csapás, rendkívüli esemény 
alkalmából kötelességszerűen 
kell munkába lépniük. Hason
ló elvárással hívják be őket 
továbbképzésre.

A válogató bizottságnak ne
héz dolga akadt. A 40 jelent
kezőből csupán 32—33-at ve
hettek fel. S a vállalkozók ér
dekében nemet kellett mon- 
daniok olyanoknak, akiknek 
kisgyermekük van, vagy olya
noknak, akik már egyéb szá
mottevő erőfeszítéssel járó 
megbízatást vállaltak.

Hisszük, a munkahelyi 'V e
zetők nemcsak arról gondos
kodnak, hogy anyagi járandó
ságukat kapják meg a tanfo
lyam hallgatói, hanem a moz
galmi vezetőkel, a szaktársak
kal. együtt teljes erkölcsi elis
meréssel adóznak az önkéntes 
ápolónői tisztséggel járó fel
adatok ellátására vállalkozott 
munkatársaiknak.

Berde Mihály

Egy lépésre a kaputól
A porta és rendészet útját 

állja annak, aki a lábatlani 
új papírgyárba érkezik. Kissé 
szokatlan még, hogy két por
tás várakozik a kapuban. 
Megkérdezik hová igyekszünk 
és udvariasan tovább irányí
tanak. A tehergépkocsik veze
tői ellenőrzés után haladhat
la k  tovább a gyárba, akik pe
dig ■ gyalogosan,-. érkeznek, elő
ször látogatást«tesznek egy. lé
pésnyire- a.- kaputól; -a rendé
szet triódájában. Itt kapnak 
tájékoztatást arról, kit és hol 
kereshetnek. Előbb azonban 
Bogyó Tibor és Barina József- 
né rendészeti vezetők kapcso
latba lépnek telefonon a pa
pírgyár igazgatási osztályveze
tőjével. Bejelentik a látogatót, 
elmondják annak kérését és 
néhány perc múlva megérke
zik a kísérő. Gyakran maguk 
a rendészek segítenek tájéko
zódni a gyár területén.

Mindez hosszú folyamatnak 
tűnik. Azonban percek alatt 
lezajlik. Nincs hosszas várako
zás, torlódás, s ezzel a szer
vezéssel a gyár vezetői meg
kímélik a látogatókat a ta
nácstalan bóklászástól. Ba
rina Józsefná hirtelenében 
nem is tud számot adni arról, 
mennyi tájékoztatás, utasítás 
és engedélykérés bonyolódik 
le naponta az üzemrendészet 
telefonján. A vendégek most 
is percenként érkeznek. Újsze
rű ez a fogadás és így a jó.

A feladat összetettsége azon
ban egyelőre megrettenti a 
rendészet új dolgozóját. Fa
zekas Jánosné kissé elfogó- 
dottan vár új beosztására, pe
dig Ilonka néni, — ahogy 
mindenki ismeri őt, — már 
portási teendőkben 12 évre 
emlékezik vissza. Az öreg pa
pírgyár munkásai között pe
dig egyike a legritkább törzs- 
gárdatagnak. S amint mond
ja — a régi portán behúnyt 
szemmel, vagy lámpa nélkül 
is jól tájékozódott. Hiszen 
ismer ott minden zúgot. A 
fehérhajú, kedves mosolyú 
asszony úgy áll könnyes szem
mel, mint egy eltévedt utas az 
idegen nagyváros forgatagá
ban. Hogyne, amikor az új 
papírgyár portája és rendésze
ti helyiségei, megannyi géppel 
kapcsolókkal rémísztik és új
fajta tennivalók várnak -rá. 
Egyszeriben úgy érzi: elveszik 
közöttük.

— Ide tegye le a kabátját 
Ilonka néni — tessékeli a ren
dészet folyosóján a bizonyta
lankodót Balázs Antalné. Erre 
az asztalra pedig csak a szál
lítási naplókat tesszük. Kezel
ni épp úgy kell, mint a má
sik portán. Menetlevél, rend
szám és így tovább. No, nem 
kell félni, bíztatják a többiek 
is.

— Kérek egy Népszabadsá
got meg egy Tükröt — szól a 
nyitott ablakon az egyik dol

gozó. Ilonka néni tétován kö
rülnéz. A 14 féle napi és meg
annyi hetilap között megtalál
ja a kért újságokat. Ez már 
ismerős, tehát az első feladat 
nem is volt olyan nehéz.

—  Most a jelzőberendezé
sekkel ismerkedjünk meg — 
tanácsolja Varga Antal tűz
oltó százados, az üzemrendé
szet tagja. Megmagyarázza a 
tűzoltó-berendezést és a hozzá 
tartozó' mikrofont. Ki is pró
bálják. S amint azt a szabály 
megköveteli, bemutatkozik a 
központnak Ilonka néni, az új 
rendész. Hangja már bátran 
cseng, sőt újra mosolyog. Csak 
kissé sok a kapcsoló és a 
gomb... A kávéfőző itt is jó 
barát lesz! Észreveszi a virágo
kat is, s az üvegfalú helyiség 
ismerőssé válik. Elegáns, szür
ke terylén egyenruhájukban 
álldogáló munkatársai, akik 
eddig körülfogták, most visz- 
szatérnek a dologhoz. Ilonka 
néni is simít egyet kosztüm
jén. Kihúzza magát. S amikor 
egy másik asztalnál számba- 
veszi a 12 féle bejegyzést tar
talmazó naplókat, egy higgadt, 
önuralommal dolgozó, szép 
tartású, ezüst hajú rendészt 
látnak az érkező vendégek. El
kéri a személyi igazolványu
kat, adataikat bejegyzi a ven
dégkönyvbe. Mindenkinek jut
tat egyet anyásán kedves mo
solyából.

Kálmány

Híres emberek 
mondásaiból

A francia király egyszeri 
megkérdezte Moherétől:

— Elégedett a háziorvosá
val?

— Nincs okom a panaszra 
Sír — válaszolta Moliere, ő 
felírja a gyógyszereket, én 
nem veszem be és szépen 
gyógyulok. - o  —

Levret, híres francia ör
vöst egyszer felkérték, ő ve
zesse le  a trónörökös felesé
gének szülését.

— Szerencsés ember — 
mondta neki a dauphin. — 
Azzal, hogy ön lesz a felesé
gem orvosa, hírnevet szerez.

Az orvos nyugodtan vála
szolt:

— Ha nem lennék már hí
res, akkor most nem lennék 
itt....

— C l -
Voltame teletöltötte csé

széjét illatos feketekávéval, 
mire látogatója, egy fiatal 
orvos megjegyezte: „A kávé 
lassan ölő méreg...”

— Igaza van — jegyezte 
meg Voltaire — valóban las
san ö l: én ugyanis már hatvan 
éve iszom.
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öreg, görnyedt nénike áll a ta
tabányai városi tanács folyosóján, a 
szociálpolitikai előadóval beszélget.

— Itt van a csekk, már három 
napja be kellett volna fizetnem a 
tavalyi szemétdíjat, de még min
dig nem kaptam meg a segélyt. 
Tudja lelkem, nem jó címre küld
ték, a postás visszavitte. Nem tu
dom, mit gondolhatnak rólam, hogy 
nem akarom befizetni a pénzt. Én 
még soha...

Nem hallottam a továbbiakat, ta
lán el is felejtettem volna az egé
szet, ha egy órával később nem pil
lantom meg újra a nénit. X Cent
rum melletti lépcsőn jött lefelé. 
Nagyon kínosan szedte a lépcsőfo
kokat. Egy középkorú házaspár 
vissza is fordult utána, fejcsóválva 
nézték. Egy fiatal lány megfogta a 
karját, lesegítette. /  néni elindult 
Bánhida felé.

Talán a hetedik érzékemnek kö
szönhetem. elindultam utána. A 
Turul utca egyik házába igyekezett. 
Útközben egy barátommal találkoz
tam.

— Óh a S. néni? Nagyon szegény 
asszony volt, hét gyereket nevelt. Ä 
fiai általában jól keresnek, támogat
ják is az anyjukat. Most már job
ban megy a sora.

Nem tudom m iér t . , de nem tudott 
meggyőzni. Csak utána mentem.

— S. néni, láttam a tanácsnál. Mi
lyen pénzt kell befizetnie?

— A szemétdíjat kérem. Egy évre 
kell fizetni, 39 forint 60 fillér. Ez 
újabb szokás, hogy egyszerre kérik. 
Sajnos addig nem tudtam postára

„lAz ember vigyázzon 
a  b e c s ü le té r e

adni. amíg a segélyt nem kaptam 
meg.

— Mennyi segélyt kap?
— Kétszáznegyven forintot.
— Ez az egész jövedelme?
— Nem. Az uram után is kapok 

190 forintot. Ebből azonban sok ki
adásom van. A lakbér 50 forint, a 
tüzelőre havonta lefognak újabb öt- 
venet, azután a házat is javítanom 
kell, mert ugye ilyen kis lakbérből 
az „Ingatlan” ríem tudja javítani. 
Erre is sokat költöttem. Azután a 
villany is pénzbe kerül, s főleg a 
mosószerek. Mert az ember vigyáz
zon ám a tisztaságra. Hozzám bárki 
bejöhet.

Parányi konyha, falat kis szoba- 
Mind a kettő ragyog a tisztaságtól- 
A szoba padlója makulátlan. A bú
torzat talán százéves. De az is ren
des.

— Kevés nagyon az a pénz, de a 
gyerekei biztosan segítik.

— Tudja, nem kívánhatom én azt 
tőlük. Mindegyiknek megvan a ma
ga baia. tgy hát...

— Semmi?
— Semmi.
— Hallom hét van.
— Csak hat. Az egyiket, a legked

vesebbet a háború alatt agyonlőt

ték. Az olyan gyerek volt, hogy 
jobbat nem lehetne találni. A pénzt 
az utolsó fillérig hazaadta. Az uram 
is a háború alatt halt meg, a fron
ton, tüdőasztmában.

— Hogyan tudta egyedül felnevel
ni ezt a sok gyereket?

— Nagyon nehezen. Már kis ko
ruktól kezdve dolgozniuk kellett, ha 
meg akartunk élni. Egyik libát, a 
másik tehenet őrzött, a harmadik 
kis cseléd volt, szóval a ruhára va 
ló nagynehezen elöteremtődött. 
Nem tudom, mi az a pihenés, még 
ma sem.

— Hány éves, S. néni?
— Hetvenkettedikben vagyok. A 

napokban meszeltem a k o n y h á t .  
Háromszor kellett, olyan rossz a 
mész. Mire végeztem, alig éltem. De 
muszáj volt, mert kormosak voltak a 
falak.

— Kitart ez a kis pénz egész hó
napban? \

— Megmondom őszintén, néha 
kérek kölcsön. Most is tartozom 150 
forinttal. Ezt is meg kell adnom. Az  
ember nagyon vigyó.zzon a becsüle
tére. De a szemétdíjat, meg a lak
bért is be kell f izetnem. Talán c.rak 
ötvenet adok most vissza, a százra 
haladékot kérek. Mindegy, amit be

kell fizetni, azt be kell fizetni. A 
gyerekeknek is mindig azt mond
tam, az ember igaz életet éljen. A k 
kor mindig nyugodt lehet, semmi
től sem kell felnié.

— Az előbb azt mondta, itt lakik 
maga mellett az egyik fia.

— Igen. ö t  családja van. Néha 
egy-egy tányér levest adnak. De ők 
is nehezen élnek.

— De a többi fizethetne valamics
két.

— Nézze én azt nem teszem meg 
soha, hogy bíróságra menjek. Azon 
a pénzen már nin„_ áldás. Amíg a 
gyerekek meg nem házasodtak, még 
a tanácshoz sem mentem segélyért. 
Sajnos, arra már rászorultam.

— A kosztja megvan azért?
— Általában tea. meg egy kis 

kenyér. Másként hogyan tudnék  
eleget tenni a kötelezettségeimnek. 
Nem élhetek én pazarlón, mert ak
kor nem tudnék lakbért fizetni. Ha 
meg nem fizetek, akkor a szociális 
otthonba vinnének. Üj krumpli már 
nagyon régen van, de én még nem 
ismerem az ízét. Arra nem telik. Be 
kell osztani...

★
Megmondom, nem a nagy szegény

ségétől hatódtam meg, hanejn attól 
a kemény tartásától, ahogyan viseli. 
Sakáig töprengtem, vajon leírha
tom-e a nevét? De nem, ezt nem 
tehetem vele. Megbántanám. Az 
élettel vívott kemény harcában so
hasem volt segítsége. Egyedül volt. 
Most sem akarja másként. Akit 
azonban a jószándék visz hozzá, az 
úgy is megtalálja.

— bognár —

Conny Cord, az ismert 
amerikai színész 1967-ben így 
nyilatkozott a Pictura nevű 
hollywoodi képeslap ripor
terének:

— Annyi elrettentő cikket
olvastam a dohányzás és a 
tüdőrak összefüggéséről, hogy 
elhatároztam: soha többé
nem veszek újságot a kezem
be.

— O -
Alexander Flemingnek, a 

penicillin feltalálójának éppen 
kiadós náthája volt, amikor 
átvette a Nobel-díjat. Az ün
nepségen zsebkendőjével a 
kezében jelent meg. Szeme 
könnyezett, időnkint nagyo
kat tüsszentett.

A Svéd Királyi Akadémia 
titkára odahajolt a tudóshoz 
és megkérdezte:

— Nátha ellen nem hasz
nál?

— O -
Andersen. a híres dán me

seköltő életében mindössze 
egyszer párbajozott. Mulat
ságos párbaj volt. Andersen 
jobbkezében pisztolyt, baj- 
kezében pedig esernyőt tar
tott, m ivel zuhogott az eső. 
A párbajsegédek kifogást 
emeltek a párbajozásnak e 
különös módja ellen.

— Sajnálom uraim — 
mondotta Andersen — a ha
láltól nem félek, de a náthá
tól annál inkább.


