
90 A NŐ ÉS A TÁRSADALOM 1909 

 

 

A  GYERMEKTELEP -FELÜGYELÕ- 
NŐI TANFOLYAM. 

Írta: DR. ÁGOSTON PÉTERNÉ, Nagyvárad. 
Állami gyermekvédelmünk, mely eddig is 

méltán képezte a külföld bámulata és irigy- 
lése tárgyát, ismét egy lépéssel halad előre, 
amennyiben szakavatott és magukat teljesen e 
célnak szentelő nők felügyeletére akarja bízni a 
telepein elhelyezett gyermekeket és ezek nevelő- 
szüleit. Ε célból egy rövid tanfolyamot rendezett 
dr. Szana Sándor, a budapesti állami gyermek- 
menhely buzgó igazgató főorvosa, melyen 
körülbelül 150 női hallgató vett részt, leginkább 
okleveles tanítónők és óvónők. A tanfolyam 
elméleti ideje körülbelül egy héten át tartó 
előadásokból állt. Dr. Szana Sándor több elő- 
adásban ismertette az állami gyermekvédelmet 
s a telepfelügyelőnők hivatalos teendőit, azon- 
kívül alaposan ismertette a csecsemők ápolá- 
sának módozatait s annak célszerű ellenőrzését, 
kiemelve, hogy a nálunk rendkívül nagyarányú 
csecsemőhalandóság ellensúlyozására sokat vár- 
nak a telepfelügyelőnőknek a népre gyakor- 
landó hatásától és felvilágosításától. Dr. Torday 
egyet. m. tanár a tuberkulózis és vele össze- 
függő betegségek elleni népszerű védekezésről, 
dr. Szabó pedig a gyermekbetegségekről tartott 
előadásokat. 

Az elméleti tanfolyamot a gyakorlati 
követte, oly módon, hogy a növendékeket a 
budapesti gyermekmenhely egyes telepeire kül- 
döttek ki, hol naponkint 15-20 államilag gon- 
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dozott gyermeket tartoztak meglátogatni s a 
látottakról a központnak értesítést küldeni. 
Képesítést végül szóbeli vizsga alapján nyertek 
a hallgatók, kinevezés esetén az illető terület 
központján még pár heti gyakorlatra lesznek 
kötelezve. 

Általában örömmel üdvözölhetjük ezt az 
újítást. úgy az állami gyermekvédelem tökéle- 
tesítése, mint feminista szempontból. A telep- 
felügyelőnő kellő buzgalommal és ügyszeretettel 
nagy hatást gyakorolhat úgy egészségi, mint 
erkölcsi tekintetekben a felügyeletére bízott 
gyermekek és azok nevelőszüleire, sőt talán 
nem túlozzuk, jelentőségét, ha azt mondjuk, 
hogy átalakító hatással lehet egy egész falu 
felfogására a gyermekekkel való bánásmódot 
illetőleg. S ez esetben az eredmények nagy 
mértékben túlhaladnák a tervezett célt is. Mint 
feministák pedig örülhetünk, hogy egy új meg- 
élhetési pálya nyílt nők számára, mely amidőn 
nagy feladat megoldására szemelte ki kizárólag 
a nőket, ezzel egyszersmind megbízhatóságukat 
és a kulturális tevékenységre való rátermett- 
ségüket ismeri el. Reméljük, hogy a díjazás 
meg fog felelni ennek a nagyjelentőségű és 
sok odaadást igénylő munkának, s melegen 
óhajtjuk, hogy az intézmény minden tekintet- 
ben meghozza a várt eredményeket az állami 
gyermekvédelem számára. 




