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A beköltözésig az a jó 

Szakmai berkekben ismert 
az. a tény. hogy Csongrád me-
gyében az országos átlagnál 
többen szenvednek légúti be-
tegségekben. A tüdőszakellá-
tásban a panaszok egyharma-
dát a fulladással járó tünetek 
teszik ki: az itteni lakosság 0,7 
százalékánál diagnosztizálnak 
asztmát az orvosok. Azt a be-
tegséget, amely ennél jóval 
több embernek okoz gyötrel-
mes perceket, holott megfelelő 
stratégiával a tünetek elkerül-
hetők. A kezelés mikéntjéről 
dr. Kraszkó Pál egyetemi ta-
nár, a SZOTE Deszken műkö-
dő tüdőgyógyászati tanszéké-
nek vezetője tájékoztatott. 

Különösen a nagy városok-
ban élő embert fenyegeti az a 
veszély, hogy szervezete be-
tegséggel válaszol a környezet 
szennyezettségére. A kipufo-
gógázokkal levegőbe kerülő 
kéndioxid, nitrogéndioxid sérti 
a hörgő nyálkahártyáját, lehe-
tőséget teremtve arra, hogy a 
láthatatlan állati, növényi 
szemcsék, pollenek bejussanak 
légzőszerveinkbe. Tavasszal a 
fűpollenek magas száma okoz-
za az első nagy megbetegedési 
hullámot: májusban, júniusban 
az allergiásoknál, az asztmá-
soknál. augusztusban a parlag-
fűre érzékenyeknél jelentkez-
nek a kín/ó tünetek. Van. aki 

egész évben így 
reagál a házi porra 
vagy a háziállatok 
szőrére. 

A lakosság 2 
százalékát érik el 
időnként fulladás-
sal járó asztmás 
rohamok. Meglepő 
azonban, hogy kö-
zülük csak minden 
harmadik ember 
részesül szakszerű 
orvosi ellátásban. 
Hogy miért? Mert 
sokan úgy gondol-
ják: ha virágzik a 
parlagfű, törvény-
szerű a rosszullé-
tük. Mintegy meg-
szokják a menet-
rend szerint meg-
érkező légzési ne-
hézségeket, és 
ahelyett, hogy or-
voshoz mennének, fuldokolva-
szenvedve ugyan, de megvár-
ják, míg magukól elmúlnak a 
tünetek. Hiányos egészségügyi 
kultúránkra vall, hogy néme-
lyek csak akkor jelennek meg a 
rendelőben, ha odaviszik őket. 
Az már az orvos felelőssége, 
ha a segítséget kérő beteg is 
csak amolyan tűzoltóellátásban 
részesül. 

Márpedig, a szakember sze-
rint. megfelelő stratégiai kezc-

A szegedi tüdőgondozóban, 
az ambulancián külön rendelésen 
fogadják az allergiás, asztmás betegeket. 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

léssel tünetmentesen tartható 
ez a betegség. Teljes értékű 
életet élhet az asztmás, Ka 
módjában áll betartani a meg-
előzés szabályait, ha ismere-
teket szerez saját betegségéről, 
ha korszerű, kombinált keze-
lésben részesül, és ha a család-
ban, az egészségügyi- és sport-
intézményben, a munkahelyen 
él a rehabilitáció lehetőségei-
vel. 

Csongrád megyében adottak 
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Az otthon 
kV 

az YTONG-ban, hogy me-
retpontos, könnyű, gyor-
san építhető, hogy ke-
vesebb habarcs kell hoz-
zá és hogy szép. 
Az, hogy az YTONG a 
legjobb hőszigetelő is, 
az építkezés során nem 
sokat jelent. 
A beköltözés után annál 
többet. 
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Ha további információra van szükségé, 
küldje el az alábbi szelvényt 

elmünkre: 

YTONG Hungary Kft. 
1393 Budapest. Pf. 330 

Kerem, küldjenek szamomra díjmentes 

ismertetót az Y T O N G falazóelemekról. 
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YTONG 
A bölcsek köve. 

Kereskedelmi Bank Rt. Baja, Széchenyi u. 10. Tel: (79) 321-255 
Szeged, Deák F. u. 17. Tel: (62| 421-421, Széchenyi tér 12. Tel.: (62) 421-11 1 

Hiába, semmi sem a .régi... 

A Merkantil Bank Mobil 
Pénztárjegye már az ország 
16 vá rosában , a Kereskedel-
mi Bank Rt. kijelölt fiókjai-
ban is kapható. 

A Mobil Pénztárjegyet el-
sősorban azon ügyfeleinknek 
ajánljuk, akik nem tudják, 
hogy pontosan mennyi időre 
tudják lekötni pénzüket, de 
ez az idő előreláthatólag meg-
haladja a 90 napot. A Mobil 
Pénztárjegy bemutatóra szól, 
azonban Önnek lehetősége 
van arra, hogy pénzét névre 

szóló értékpapírszámlán tart-
sa. Ez utóbbi esetben bármi-
kor részösszeget is felvehet, 
illetve hozzátehet tőkéjéhez, 
a maradék változatlan felté-
telekkel kamatozik. 

A Mobil Pénztárjegy változó, 
sávos kamatozású. 

A jelenleg évi 26%-os, 90 
napig fix alapkamat 90 na-
ponként 1% prémiummal 
emelkedik, így a futamidő vé-
gén a prémiummal növelt ka-
matérték elérheti a 38%-ot ! 

Ha Ö n Merkantil Banknál 
vásárolt Mobil Pénztár-
jeggyel rendelkezik, és sze-

mélygépkocsit vásárol a Bank 
gépjármű-finanszírozási rend-
szerében még kedvezményre is 
számíthat. 

Egy biztos: régebben azért 
nem lehetett ilyen jó befek-
tetést találni... 
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KREATÍV EMBEREKNEK 
KREATÍV MEGOLDÁSOK 

MERKANTIL B A N K Rt. 1051 Budapest V. József Attila u. 24 . 1365 Pf. 676 . Teleion: 266 -3249 

Elhunyt Palásti László 
Kedden Balatonalmádi-

ban, ahol a húsvéti szünet-
ben vendégeskedett, várat-
lanul elhunyt dr . Palásti 
Lászó ny. főiskolai docens. 

Abonyban született 1909. 
j ún ius 29-én. 1928-ban 
Cegléden ére t t ségize t t , 
1933-ban Debrecenben 
szerzett latin-francia sza-
kos tanári oklevelet. Ka-
tonai szolgálatának letölté-
se után 1934-ben a debre-
ceni piarista gimnázium-
ban, 1935-től a sümegi, 
1941-től a szabadkai álla-
mi gimnáziumban tanított. 
1942-ben került a szegedi 
Baross Gábor Gyakorló-
gimnáziumba. Ennek meg-
szüntetése után 1951-től a 
Radnóti gimnázium taná-
ra és igazgatóhelyettese 
lett. 

Közben orosz szakból is 
oklevelet szerzett . 1953-
ban a pedagógiai, a koráb-
bi és későbbi tanárképző 
főiskola docense, egyben 
1959-ig igazgatóhelyettese 
lett. Itt működöt t - egy 
időben az idegen nyelvi 
lektorátus vezetőjeként -
nyugdíjazásáig, 1976-ig, 

sőt azután is, mostanáig 
latint tanított a történelem 
szakos hallgatók számára. 

Szorgosan ku ta t t a a 
f rancia-magyar művelő-
dési kapcsolatokat, külö-
nösen a 18. században Te-
mes és Torontál megyébe 
telepített elzász-lotarin-
giai, hugenotta f ranciák 
emlékét. Két évszázad fo-
lyamán sok ilyen, közben 
elmagyarosodot t család 
költözött Szegedre. Erede-
tüket Palásti László szá-
mos értékes névtani dolgo-
zatban tárta föl. Tudomá-
nyos munkásságának elis-
meréseképpen a Francia 
Köztársaság 1988-ban a 
művészetek és az irodalom 
lovagja (chevalier de 
l'ordre des Arts et Lettres) 
kitüntetést adományozta 
neki. A Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola 1990-
ben főiskolai tanári cím-
mel tüntette ki. A Baross 
Öregdiákok Szövetsége ta-
nárelnökévé választotta. 

Temetéséről később in-
tézkednek. 

Péter László 

Torgyán József szerint a 
kormány arra készül, hogy 
visszaállítsa az előző rendszer 
kiváltságosainak kiemelt nyug-
díjazását. Ezt az egyes nyugdi-
jak felülvizsgálatáról, illetőleg 
egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló tör-
vény módosítása tenné lehető-
vé, amelyet T/747-es számon 
terjesztett be a kabinet. Tor-

gyán József csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján rámutatott arra is, 
hogy a tervezet olyan formá-
ban kerül a Ház elé, amelyből 
nem derül ki egyértelműen az 
igazi célja. A sajtótájékoztatón 
bemutatkozott egy újabb, a 
párthoz csatlakozó egykori 
képviselő, Tóth Sándor volt 
kereszténydemokrata hon-
atya. 

Mobil Pénztárjegy 
elérhető Szegeden és Baján 

• Az asztma tünetmentessé tehető 
azok az intézetek, amelyekben 
valamennyi ellátási formát 
elérhetik az itt élő asztmások. 
Deszken működik a SZOTE 
Tüdőgyógyászati Tanszéke, a 
mellkasi betegségek szakkór-
háza, valamint annak szegedi 
ambulanciája. Az egyetemi in-
tézet külföldön is tapasztalatot 
szerzett szakembgrei nagy 
nemzetközi vizsgálatokban 
vesznek részt, s bekapcsolód-
nak az európai klinikai gyógy-
szerkutatásokba is. Az itt szü-
lető eredmények eképpen hoz-
zájárulnak a ma és a holnap 
gyógyszereinek megszületé-
séhez. 

Népszerű a betegek körében 
a szegedi ambulancián működő 
asztma klub, ahol havonta egy-
szer oktatásban részesülnek a 
rászorulók. Az intézmény je-
lentős előrelépést tesz a reha-
bilitáció terén is: a pályázaton 
nyert egymillió forintból elő 
tudják teremteni a betegek 
gyógytornáztatásához, légzés-
rehabilitációjához szükséges 
gépeket, fölszereléseket. 

Ezzel a sokrétű kezelési for-
mával tehát megszüntethetők a 
kfnzó tünetek, olyannyira, 
hogy sem a munkaképességet, 
sem a tanulást nem gátolják, 
helyreáll a beteg pszichés 
egyensúlya, s kivédhetők az 
esetleges, asztma okozta, sze-
xuális zavarok is. 

A megelőzés, oktatás, gyógy-
szeres kezelés és rahabilitáció 
együttes hatásaként tehát teljes 
értékű életet élhet az asztmás 
beteg is, ha elfogadja az egész-
ségügy megyénkben adott 
szolgáltatásait. 

Chikán Ágnes 


