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Szegeden a 6 - 7 éves iskolásgyerekek 
egy százaléka fertőző tuberkulózisban szenved, 
8—10 százaléka pedig kezelésre, vagy megfigyelésre szorul 

Megdöbbentő adatok az egyetemi járványbizottság jelentésében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetem, mint emlékezetes, az elmúlt év-
ben járványbizottságot alakított, hogy segítsé-
gére legyen a város egészségügyi hatóságának 
a járvány-fészkek felkutatásában és a járvá-
nyos betegségek elleni védekezés intézményes 
megszervezésének előkészítésében. A bizottság 
komoly munkát végzett, különösen a tüdővész 
terjedési okainak felkutatása körül és munká-
jának eddigi eredményéről most részletes je-
lentésben tájékoztatta a város hatóságát A fi-
gyelemreméltó jelentés többek között a követ-
kezőket mondja: 

— A város diszpanzerje csak felnőttekkel 
foglalkozik, gyermekekről gondoskodás eddig 
nem történt. Arról nincs határozott képünk, 
hogy a város gyermekei milyen arányban fer-
tőzöttek tuberkolózissal, illetve milyen mérték-
ben betegek. Az egyetemi gyermekklinika kö-
rülbelül félév óta rendszeres vizsgálat alá ve-
szi a város iskolás gyermekeit. Eddig 1000 hat-
hét éves gyermeket vizsgált meg részletesen és 
megállapította, hogy 

a hat-hét évesek 1 százalékánál a tu-
berkulózisnak olyan súlyos formája 

mutatkozott, 

ami szükségessé tette a gyerekek azonnali el-
különítését és kezelését, 8—10 százaléka pedig 
olyan stádiumban van, hogy elkülönítésre 
nem, de állandó megfigyelésre, ellenőrzésre, 
esetleg kezelésre szorul. 

— Az egyetem járványbizottsága az elszomo-
rító adatok birtokában elhatározta, hogy 

szakbizottságot alakit, 

amely a munka további folytatását szorgal-
mazná. A szakbizottság elnöke dr. Kramár Jenő 
egyetemi tanár, a gyermekklinika igazgatója, 
tagjai dr. Waltner Károly egyetemi magánta-
nár és dr. Petrányi Győző egyetemi tanárse-
géd. 

Megállapítja az átirat, hogy a tuberkulózis 
fertőzés forrása a család, a gyermekek eseté-
ben elsősorban a beteg szülő. Az eddigi vizsgá-
latok azonban egy másik fertőzési forrásra 
mutatnak. Minden 100 hat-hét év közötti is-
kolábajáró gyermek között egy olyan akad, 
aki fertőző. 

Az iskola ily módon komoly fertőzési 
torrásl jelent azoknok a gyermekeknek 

a számára, 

akik egészséges szülőktől származnak és egész-
ségesen kerülnek az iskolába. Ez a veszély 
aránylag még nagyobb, mint a családi fertő-
zés veszélye, hiszen mig a beteg szülők inkább 
csak saját gyermekeik számára jelentenek ve-
szedelmet, egy súlyosabb tbc-ben szenvedő is-
kolásgyermek egy egész osztályt fenyeget. E 
veszély elhárítása csak ugy lehetséges, ha az 
ilyen gyermekeket felkutatjuk és a gyógyulás-
ra alkalmas helyen elkülönítjük. De nagy je-
lentősegei bír a gyermekek annak a nyolc-tíz 
százalékának a felkutatása is, akiknek baja 
könnyebb természetű és társaikat ezidőszerint 
nem fertőzi. Ezeknél ugyanis megfelelő kimé-
lettel, jobb táplálással (tejakció), többnyire el-
érhetjük azt, hogy betegségük megnyugodjék, 
vagy ha a rendszeres ellenőrzés folyamán még-
is rosszabbodást konstatálunk, ártalmatlanok-
ká tehetők, még mielőtt társaikat fertőznék. 

-MOZI-
M a játszik 

Brigitte Helm és Hans 
Brauswetter főszereplésével 

Belvárosi Marathoni futó 

— E veszély ellensúlyozására tervünk — 
folytatja az átirat— a következő lenne: 1. A 
felderítő munka folytatása és befejezése. A vá-
ros területén 5000 meg nem vizsgált gyermeket 
JtftilmadaltetMkigai. Ily módon a város területén 
élő 6—Ji4 éves iskolás gyermekekről pontos 
személyszerinti katasztert tudnánk felállítani, 
ameiiL aj»siEjátIk'»eaná minden további munká-
nak. 14 éven tul a munkát a város tüdőbeteg-
gondozó vehetné át. A szükséges anyagi kiadá-
sok körülbelül 500 pengőt tennének ki. 

2. E kataszter birtokában a gyermekklinika 
hajlandó lenne arra, hogy Szeged belterületé-
nek 6—14 éves iskolás gyermekeinél az éven-
kinti felderitő szolgálatot elvégezze s azokat ál-
landó ellenőrzés alatt tartsa addig, mig a város 

a végleges iskolaorvosi intézményt 

ki nem építi. E munka személyi és dologi ki-
adásai évente körülbelül 2000 pengőre tehetők. 
Végül kéri a járványbizottság, hogy a 2000 
pengőt már a jövő évi költségvetésbe állítsa be 
a város. A felderitő munka befejezése után az 
adatokat és a gyermekek tbc-védelmét célzó 
részletes munka tervét a bizottság a polgár-
mester elé fogja terjeszteni. 

A polgármester a tiszti főorvosnak adta ki a j 
jelentést véleményezés céljából. A főorvos most j 
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küldte vissza és azzal a tanács a csütörtöki ülé-
sén foglalkozott. A főorvos elismeri az egyete-
mi járványbizottság munkájának nagy értékét 
és javasolja, hogy a város hatósága bocsássa 
a bizottság rendelkezésére a szükséges anyagi 
eszközöket, ha nem is teljes összegében a kért 
2000 pengőt, hanem mérsékeltebb összeget, mi-
vel igen fontos egészségügyi érdekek fűződnek 
a megkezdett munka folytatásához. 

Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok azt javasol-
ta, hogy a polgármester azonnal utaljon ki há-
romszáz pengőt a kutató munka folytatásá-
nak költségeire és hívja fel a pénzügyi bizott-
ság figyelmét arra, hogy a jövő évi költségve-
tés összeáll itása alkalmával gondoskodjék 
megfelelő összeg előirányzásáról. 

A polgármester elfogadta a javaslatot. 

Pipás Pisla asz iiélölábla elötí 
Csütörtökön a két gyilkosság iratait ismertették, 
pénteken folytatfák a tötárgyalást — JSaay tömegek 
várták a vádlottakat ax Ítélőtábla épUlete előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hatal-
mas tömeg várakozott csütörtökön reggel az 
ítélőtábla előtti térségen arra a sötétzöld rab-
szállító kocsira, amelyben Pipás Pistát és hat 
társát szállították a Csillagbörtönből az Ítélő-
táblai tárgyalásra. Eleinte csak egy-két em-
ber álldogált az épület előtt, kíváncsiskodva és 
nézegetve a kivezényelt rendőri készültséget. 
Aztán mind többen és többen álltak meg a 
szemközti járdán: piacról és piacra siető asz-
szonyok, munkanélküliek, gyerekek, mig vé-
gül az egész térség feketéllett az embertömeg-
től. 

Kilenc óra is elmúlott már, a rabszállító ko-
csi még mindig nem volt látható. Végre ne-
gyedtiz tájban kibukkant a kocsi a Margit-uc-
ca torkolatában. A kocsi mögött és mellett fegy-
veres őrök lépkedtek. 

A rendőrök alig tudták visszatartani a 
kíváncsiakat, akik a kocsi körül to-

longtak, 

amikor az megállott az épület kapuja előtt. 
Elsőnek a fegyőrök szálltak ki, utána sorba 
a vádlottak: C s á s z á r József, H o r v á t h 
B e n d e János, B ö r c s ö k Imre, B ö r c s ö k 
Imréné, D o b á k Antalné, V e c s e r n y é s Já-
nos és vépül, babos szoknyában, fekete fejken-
dőben: Pipás Pista. A tömeg hangos morajjal 
fogadta Pipás Pistát, sokan kiabállak és igye-
keztek egészen a kocsi közelébe férkőzni. Azon-
ban a fegyőrök és a rendőrök hátraszorították 
a tömeget. Pipás Pista megvető pillantással 
mérte végig a tömeget és ezután, szinte futva 
ment be az épületbe. A tárgyalótermet addigra 
megtöltötte a hallgatóság. 

A vádlottakat 

sorba leültették, még pedig a gyilkosságok 
időrendi sorrendje szerint: elől ültek a B ö r-
c s ö k-gyilkosság részesei, hátrább D o b á k 
Antal gyilkosai és a két társaság között, mint 
összekötő: P i p á s Pista. 

Nemsokkal később bevonult a tanács. Ko-
v á c s Rókus tanácselnök első szavait 

a hallgatósághoz 
intézte. 

— Felszólítom a hallgatóságot — mondotta 
—, hogy a tárgyalás ideje alatt rendesen és 
csendesen viselkedjék, a tárgyalás nyugodt fo-

lyamatát ne zavarja tetszés, vagy nemtetszés 
nyilvánítással. A törvény megadja az elnöknek 
azt a jogot, hogy a rendzavarót rendreutasítsa, 
esetleg kiutasítsa, vagy kivezettesse, a súlyo-
sabban vétőket le is tartóztathatja. Remélem 
azonban, — folytatta az elnök —, hogy erre sor 
nem kerül. Bízom a hallgatóság intelligenciá-
jában, fegyelmezettségében. 

— A bíróságra itt nehéz feladat hárul ^ 
folytatta —, mert a vádlottak közül öttel szem--
ben élet és halál kérdéséről kell dönteni. Hét 
vádlott van összesen, a bünügv tárgyát tulaj-
donképpen két egyén ellen, különböző időben 
elkövetett bűncselekmény képezi. Ez a két bűn-
cselekmény nincs egymással összefüggésben, 
hogy a bíróság mégis együtt tárgyalja a kettőt, 
annak oka az, hogy a vádlottak közül az c"viV, 
R i e g e r Pálné, akit Pipás Pistának, Pipás 
Viktornak is neveznek, mindkét ügyben vád-
lottként szerepel. Három vádlott a Börcsök-, 
másik három vádlott pedig a Dobák-ügyben 
van érdekelve. Valamennyi vádlott fogva van, 
közülük öt jelenlétére szükség van, mert mind-
egyike 10 évnél hosszabb időre van elitélve. 
Vecsernyés és Börcsök Imre jelenlétére szűk-
rég nincs, rle ugy látom, hogy mind a hét vád-
lott jelen van. 

Az elnök ezután közölte, hogy a vádlottak 
személyi adatainak felvétele következik. 

Pipás Pistánál 

ez így játszódott le. 
— Rieger Pálné! — szólította az efnWfc. 
— Itt vagyok — felelte. 
— Ugy-e magát hívják Pipás Pistának, Pi-

pás Viktornak? 
— Engemet. Én vagyok az, 
— Hány éves? 
— fttvén. 
— Talán nincs is annyi. A törvényszéki tár-

gyaláson még csak 47 volt. 
— Lehetséges, nem is tudom biztosan . . . 
— Szóval 47. Gyermeke van? 
— Van egy lányom.. . Meg egy unokám . . . 
— Ebből azt következtetem — folytatja az 

elnök —, hogy leánya férjnél van. 
— Igen, azt hiszem. 
— Mi a foglalkozása? 
— Földműves. 
— Van földje? 
— Nincs. 


