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Olaszverseny 
• Munkatársunktól 

A Szegedi Dózsa György 
Altalános Iskolában a Dó-
zsa-napok keretében tar-
tották meg a hagyomá-
nyos városi olasz nyelvi 
versenyt. Az eredményeket 
az alábbiakban közöljük. 

Nyelvtani totó, nem tagoza-
tos 5-6. osztályosok: 1. Kosz-
tyó Krisztina, 2. Mátéka Erzsé-
bet, 3. Farkas Renáta (mindhár-
man a Rókus I. sz. ált. isk. diák-
jai, felkészítő tanár: Laczik 
Tóth Magdolna). Nem tagoza-
tos 7-8. o.: 1. Molnár Eszter, 2. 
Bucsi Katalin (mindketten JA-
TE Ságvári ált. isk., j. t.: Somo-
gyi Györgyné), 3. Oltványi 
Bernadett (Karolina ált. isk.) 
Tagozatos 5-6. o.: 1. Vékony 
Dávid, 2. Sánta Viktória (f. t.: 
Ábrahám Anna), Lupsea Éva (f. 
t.: Kispál Judit), 3. Pásztor Ta-
más, Gazsó Nikolett (f. t.: Áb-
rahám Anna). Mind az öt diák a 
Dózsa ált. isk. tanulója. Tago-
zatos 7-8. o.: 1. Bezdán Csaba 
(f. t.: Ábrahám Anna), Takó 
Zsuzsanna (f. t.: Radek Arpád-
né), 2. Pasztuhov Zsuzsa (f. t.: 
Radek Árpádné), 3. Kemendy 
Tímea, Durvilli Patrícia (f. t.: 
Ábrahám Anna). Mind az öt di-
ák a Dózsa ált. isk. tanulója. 
Vers- és prózamondás (olasz 
nyelv), 1-2. o.: 1. Varga Attila 
(f. t.: Kispál Judit), 2. Lupsea 
Judit (f. t.: Ábrahám Anna), Tá-
ró Beatrix (f. t.: Kispál Judit), 3. 
Nagy Fruzsina (f. t.: Kispál Ju-
dit), Huszka Brigitta (f. t. Ra-
dek Árpádné). Mind az öt diák 
a Dózsa ált. isk. tanulója. 3-4. 
o.: 1. Nagy Tímea, 2. Szeles 
István, Kós Dániel, 3. Orbán 
Réka, Somlai Balázs, Gál Zol-
tán. Mind az öt diák f. t. Radek 
Árpádné és a Dózsa ált. isk. ta-
nulói. 5-6. o.: 1. Lászlóffy Ildi-
kó, 2. Lupsea Éva, Hegedűs 
Ágnes, 3. Kasler Dóra (a Dózsa 
ált. isk. tanulóinak f. t. Kispál 
Judit), Farkas Renáta (Rókus I. 
sz. ált. isk., f. t.: Laczik Tóth 
Magdolna), Tóth Zoltán, Vé-
kony Dávid (a Dózsa ált. isk. 
tanulóinak f. t. Ábrahám Anna). 
7-8. o.: 1. Tutrai Ilona (Dózsa 
ált. isk., f. t. Radek Árpádné), 2. 
Lázár Sára, Marinki Zsuzsanna, 
3. Réfi Edit (mindhárman Ró-
kusi I. sz. ált. isk., f. t.: Laczik 
Tóth Magdolna), Pasztuhov 
Zsuzsa, Szeles Mária, Tombácz 
Róbert (mindhárman Dózsa ált. 
isk., f. t.: Radek Árpádné). 

Üdülési csekkek 
• Munkatársunktól 

E hónaptól kezdve a kedvez-
ményes üdülésekre jogosító 
csekkeket nem a Hunguest Tra-
vel irodáiban, hanem a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat megyei ki-
rendeltségein lehet beszerezni. 
Szegeden a Wesselényi utca 1. 
szám alatt működik a Csongrád 
megyei hivatal (tel.: 62/424-
799). A támogatási csekkek egy 
évig érvényesek és több mint 
750 helyen válthatók be belföl-
di pihenésekre. Szegeden a 
Hunguest Travelnél (Oroszlán 
utca 3.) és a Szeged Touristnál 
(Klauzál tér 7.). 

TAVASZI 
ÁRZSONGÁS 

a héten 
a Márka Divatházban! 
Egyes szövet-, átmeneti 

habátok, ballonkabátok, 
kosztümök, blézerek 

30-40% 
engedménnyel. 

Szeged, 
Dugonics tér 11. 

• Tbc - közelítjük a népbetegséghatárt 

A „szűrési liberalizmus" következményei 

Ez a szűrési liberalizmus, ami pillanatnyilag jellemző hazánkban, tragédiához vezethet 
- mondja Kraszkó professzor. (Fotó: Karnok Csaba) 

Az évt ized e le jén 
ijesztő emelkedés volt, 
az tán egy kiugró csúcs 
után, '95-től lassú csök-
kenés kezdődött. Az el-
múlt évben 100 ezer em-
ber közül 42 volt tébécés, 
amely aránnyal a népbe-
tegség határát közelítjük. 
A va l aha ret teget t , ma 
már gyógyítható tuberku-
lózisról beszélgettünk a 
deszki Mellkasi Betegsé-
gek Kórháza igazgatójá-
val, dr. Kraszkó Pál pro-
fesszorral. 

• A tbc újratámadásáról 
szólnak a témával kapcso-
latos hirek. 
- Az, hogy a tuberkulózis 

ismét teijed, a fejlődő orszá-
gok - így Délkelet-Ázsia és 
Afrika államai - esetében 
igaz. A fejlett országokban vi-
szont nem mondható el ugya-
nez, ezekben legfeljebb egy-
egy zsúfoltan lakott kerület-
ben, országrészben üti fel a 
fejét a tuberkulózis. 

• Magyarországon 1991-
től növekedett a tuberkuló-
zisos betegek száma, az 
1995-ös adatok szerint az 
országban 4338 tébécést 
tartottak nyilván. Az utób-
bi években folytatódott ez 
a tendencia? 
- Nálunk három évvel 

ezelőtt volt a csúcs, amikor 
100 ezer lakos közül 42 em-
ber volt tébécés. A kiugrás óta 
viszont lassú, de folyamatos 
csökkenés tapasztalható. Az 
elmúlt esztendőben 100 ezer 
ember közül 39 volt tébécés 
az országban. Népbetegségről 
akkor beszélünk, ha 100 ezer 
ember közül 50 tartozik a té-
bécések táborába, a magunk 
100 ezer/39-es arányával kö-
zelítjük a népbetegséghatárt. 

• A megyei adatok mit 
mutatnak? 
- Csongrád megyében ta-

valyelőtt volt a csúcs, 146 be-
teggel, a rákövetkező évben 

• 110 tébécést regisztráltunk. A 
megbetegedettek számát te-
kintve Csongrád megyében az 
országos átlagnál kevesebb té-
bécés volt az elmúlt években, 
ám ha úgy vizsgálódunk, hogy 
ezek közül mennyi a nyílt, az-
az a fertőző tuberkulózisos pá-
ciens, akkor a megyénk már 
nem rendelkezik az országos-
nál jobb mutatókkal. Míg az 
országban 100 ezer betegből 
15 fertőző, azaz nyílt tébécés, 
addig a megyében ugyanennyi 
közül 13. A legfertőzöttebb te-
rület Makó és környéke, ezt 
követi Szeged. 

• A tébécének súlyossági 
fokozatai vannak, s ezek a 
stádiumok összefüggenek 
a fertőzésveszéllyel 
- Kezdődik egy kis góc-

cal, ami aztán növekszik, eléri 
a szilvanagyságot, majd szét-
esik, s egy lyuk, úgynevezett 
kaverna keletkezik a tüdőben. 
Ha ebben a stádiumban nem 
fedezik fel a tébécét, s nem 
kezdik el kezelni, akkor a be-
teg egyrészt saját tüdejének 
másik részét is megfertőzi, s 
másokra is szórja a tébécét. 
Kis területen lévő, összezsú-
folódó közösségben nagyobb 
a fertőzésveszély. Például egy 
vasúti fülkében, a tébécés 
akár mindenkit képes egy út 
alatt megfertőzni. Ehhez nem 
is kell köhögnie, elég ha csak 
beszél, s így szólja azokat a 
mikrocseppeket, amiket úti-
társai belélegeznek. 

• A betegség korai felfe-
dezésének viszont gátja, 
hogy míg évtizeddel ezelőtt 
pénzbüntetés terhe mellett 
kötelező volt a tüdőszúrés, 
ma csak az megy el, aki 
akar. 
- Az emberi jogok tiszte-

letben tartása okán, nincs tör-
vény a kötelező szűrésre. Kö-
vetkezésképpen a felnőtt la-

kosság mindössze harmada, 
34 százaléka jelenik meg a 
tüdőszűrésen. Ez nagyon 
rossz arány. Tavaly Csongrád 
megyében a 110 tébécésnek 
mindössze 31 százalékát fe-
deztük fel szűréssel, a többiek 
kóboroltak a betegséggel, s 
fertőztek, mígnem állapotuk 
rosszabbodása miatt kénytele-
nek voltak orvoshoz fordulni. 
Ez a szűrési liberalizmus, ami 
pillanatnyilag jellemző ha-
zánkban, tragédiához vezet-
het. Megoldásként el tudok 
képzelni olyan pozitív diszkri-
minációt, amelynek lényege 
az lenne, hogy a szűrtek bizo-
nyos kedvezményben része-
süljenek a társadalombiztosí-
tási ellátás keretén belül. 

• Vannak-e jól észlelhető 
jelei a tuberkulózisnak? 

- Kezdetben semmilyen 
tünete nincs, később tartós 
hőemelkedés, éjszakai izz-
adás és gyakori napközbeni 
köhögés a fő jellemzője. Ha a 
beteg a végső stádiumban ke-
rül orvoshoz, akkor, amikor 
már nincs ideje arra, hogy a 
gyógyszerek hassanak nála, 
nincs segítség. Az ilyen 
szélsőséges eseteket kivéve, 
minden tébécés beteget meg 
tudunk gyógyítani a rendelke-
zésünkre álló korszerű gyógy-
szerekkel, amelyeket el-
lenőrzés mellett kell szedni. 
Az orvosi kontrollra azért van 
szükség, mert ezeket a szere-
ket pontosan, a kezdeti 
időszakban naponta be kell 
vennie. Baj akkor van, ha egy 
idő után a beteg nem jelenik 
meg a tüdőgondozóban, hogy 
megkapja a piruláját. Akkor 
visszaesik. S igen kevés az az 
ember, aki a 6-9 hónapig sze-
dendő gyógyszert nem felejti 
el naponta, vagy később he-
tente kétszer, háromszor be-
szedni. Ez a feledékenység 
vagy könnyelműség indokolja 
a szigorú orvosi kontrollt, ami 

egyébként a világon minde-
nütt így működik a tuberkuló-
zisos betegek kezelésében. 

# Milyen gyakori a kiúju-
lás, hiszen ez a mutató a 
gyógyítók munkáját is 
minősíti. 
- A legfrissebb adatok 

szerint az újra megbetegedők, 
a visszaesők aránya 15 száza-
lék országosan, Szegeden 9 
százalék. Ők azok a betegek, 
akik nem szedték a gyógyr 
szert. Sajnos a világon min-
denütt óriási probléma, hogy 
a csak hébe-hóba gyógyszer-
szedőknél, úgynevezett 
gyógyszer-rezisztencia, el-
lenállás alakul ki, ami már az 
életet veszélyezteti. 

• Régen a szegények be-
tegségének hívták, ma is 
érvényes ez? 
- A betegség természe-

téből fakadóan a rossz életkö-
rülmények között élők, a nem 
megfelelően táplálkozók, a 
mértéktelenül alkoholizálók a 
legveszélyeztetettebbek. Ki-
vált a hajléktalanok körében 
sok a tébécés. 

• Mennyire fokozza a té-
bécé veszélyt a nagyszámú 
idegen beáramlása az or-
szágba? 
- Körükben szórványosan 

észleltünk súlyos tuberkuló-
zist, azonban ez járványtani-
lag nem tekinthető je-
lentősnek sem országosan, 
sem megyénkben. Az idege-
nek közül azokkal van a baj, 
akik feketén dolgoznak Ma-
gyarországon, következéskép-
pen nem kerülnek az egész-
ségügy látókörébe, hiszen 
nincs tb-kártyájuk, nem kell 
nekik szűrővizsgálati igazo-
lást felmutatni, mint a legáli-
san foglalkoztatottaknak. Ép-
pen ezért az a gyanúm, hogy a 
makói magas fertőzöttség ép-
pen a sok, külföldi fekete-
munkásnak „köszönhető". 

Kalocsai Katalin 

MA 

DR. BEREKNÉ DR. PET-
RI ILDIKÓ, a 1 l-es választó-
kerület (Belváros) képviselője 
fogadóórát tart 16-17 óráig a 
polgármesteri hivatal jegyzői 
irodájában (bejárat a Sóhajok 
Hídja alatt). 

DR. TICHY-RÁCS CSA-
BA, Alsóváros képviselője 
fogadóórát tart 18-19 óráig az 
Alsóvárosi Általános Iskolá-
ban (Dobó u. 42.). 

DR. TÍMÁRNÉ HOR-
VÁTH MAGDOLNA, a 25-

napló 

ös választókerület (Tápé) kép-
viselője fogadóórát tart 14-16 
óráig a Tápéi Ügyfélszolgála-
ton (Honfoglalás u.). 

MOLNÁR RÓBERT or-
szággyűlési képviselő fogadó-
órát tart 17-19 óráig Tiszaszi-
geten, a polgármesteri hivatal-
ban. 

KALMÁR FERENC, a 23-

as választókerület (Öreg-Ró-
kus) képviselője fogadóórát 
tart 17 órától a Rókusi I. Álta-
lános Iskolában (Kossuth L. 
sgt. 37.). 

HOLNAP 
DR. ZLEHOVSZKY ILO-

NA, a Munkáspárt jogtaná-
csosa 13-15 óráig ingyenes 

jogi tanácsadást tart a Munkás 
Művelődési Otthonban (Fő 
fasor 9.). 

A KÖZGYŰLÉS szocia-
lista képviselői szabadtéri 
fogadóórát tartanak a párbe-
széd napján 14-17 óráig a Du-
gonics téren, valamint az 
MSZP területi irodájában (Ti-
sza L. krt. 2-4.1/10L). 

A SZEGEDI szocialista or-
szággyűlési és önkormányzati 
képviselők 8-18 óráig ügyele-
ti fogadóórát tartanak az 
MSZP területi irodájában (Ti-
sza L. krt. 2-4.1/101.). 

Csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű 
problémáikat, észrevételeiket, tapasz-
talataikat ezen a héten Kéri Barna-
bással oszthatják meg. Ügyeletes mun-
katársunk hétköznap reggel 8 és 10 
óra, vasárnap 14 és 15 óra között hív-
ható a 06-20-9432-663-as rádiótelefo-
non. Elveszett tárgyaikat kereső, illet-

ve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 
Hirdetésfelvétel: 8-tól 18 óráig a 06-80-820-220-as 
zöld (ingyenes) számon, illetve személyesen a Sajtó-
házban és hirdetőirodáinkban. 

Csatornafedő. Dancza 
Viktor véres térdekkel, tö-
rött walkmannal keresett 
meg bennünket. Történt 
ugyanis, hogy a fiatalem-
ber a Domus előtt sétálván 
gyanútlanul egy csatorna-
fedőre lépett, mely meg-
billent alatta, és panaszo-
sunk félig a csatornába 
esett. A plezúr és az eltört 
magnó miatt a Szegedi 
Vízmű Kft. szakembereit 
is megkereste, akik, szem-
revételezvén a helyszínt, 
elmondták: a biztosító ál-
tal alkalmazott jogszabá-
lyok szerint csak akkor fi-
zethetnek kártérítést, ha az 
eset szemtanúi is jelent-
keznek. Dancza Viktor ké-
ri, aki látta a történteket, 
jelentkezzen nála a 490-
125-ös számon. 

Közös költség. Keles 
Anna a Korondi utca 6. 
szám alatti épület lakóinak 
nevében telefonált. Az 
épület a Tisza Lakásszö-
vetkezet kezelésében van, 

és a lakók sokallják a kö-
zös költséget, amely egy 
56 négyzetméteres lakás 
esetében, havi hétezer fo-
rint, holott még lift sincs 
az épületben. A lakásszö-
vetkezet illetékese szerint 
azért ilyen magas az 
összeg, mert ez a vízóra 
nélküli lakások esetén ma-
gába foglalja a vízdíjat is. 
Ha a lakók vízórát szerel-
tetnének föl, a közös költ-
ség jelentősen csökkenne. 

Pénz. Szilasi László, a 
dorozsmai nagybani piac 
vezetője olvasta azon csö-
rögös észrevételeket, ame-
lyek szerint a piacon több 
alkalommal is fizettek ha-
mis bankókkaL Az igazga-
tó szerint a piac pénztárai-
ban működik egy pénz-
vizsgáló berendezés, itt 
munkatársai szívesen 
megvizsgálják a bankje-
gyeket. 

P A N N O N G S M 
As élv«MÍ. 

Sikeres szegedi 
bölcsészek 

Eredményesen szere-
peltek a JATE bölcsész-
hallgatói a március vé-
gén Pécsett megrende-
zett Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferen-
c ián (OTDK), a h o l a z 
összesen kiosztott 134 
díjból huszonötöt nyer-
tek meg a szegedi tudo-
mányegyetem diákjai. 

Idén rendezik meg a hu-
szonnegyedik Országos Tu-
dományos Diákköri Konfe-
rencia-sorozatot, amelynek 
bölcsész szekciója március 
28. és 31. között Pécsett ülé-
sezett. A kétévenként meg-
rendezett konferencia tizen-
négy ülésből áll, a tudomá-
nyos diákköri mozgalmon 
belül ugyanis ennyi tagozat 
működik. Az üléseket külön-
böző felsőoktatási intézmé-
nyekben tartják. A tizennégy 
szekcióban idén összesen 
csaknem háromezer dolgo-
zatot nyújtottak be. A böl-
csész szekcióban, amely ma-
gában foglalja az összes tör-
téneti tudományt, a modern 
nyelveket és irodalmakat, a 
nyelvtudományt és a magyar 
irodalmat, 570 pályamunka 
érkezett be határidőre, 
ezekből a szűrési folyamatot 
követően 432 dolgozatot ol-
vastak fel a konferencián. 
Az ülésen, amelyen közel 

Megnyílt 
1999. április 6-án 

a Makkosházi krt. 23. alatt 
Makkosházi Ruhaház. 

Baba- és gyermekruhák, 
farmerek, felnőtt 

szabadidő- és sportruhák, 
sportcipők, munkaruhák, 
munkavédelmi eszközök. 

N y i t v a : 8 - 1 7 . 
Tel.: 4 7 2 - 7 4 5 . 

atot, 

'arát s 

ezer hallgató és oktató vett 
részt, a dolgozatokat negy-
venkét, egyenként háromta-
gú zsűri hallgatta meg és ér-
tékelte. 

Az eredményeket értékel-
ve dr. Anderle Ádám egyete-
mi tanár, az OTDK bölcsész 
tagozatának elnöke négy 
felsőoktatási intézményt 
emelt ki, amelyek a kiosztott 
díjak zömét elnyerték: az 
ELTE, a KLTE, a JPTE és a 
JATE. A szegedi tudomá-
nyegyetem hallgatói a 32 
első helyezésből hetet sze-
reztek meg, a 40 második és 
az ugyanennyi harmadik díj-
ból pedig hetet, illetve ötöt 
kaptak. Ezen kívül a 18 kü-
löndíjból négyet, valamint a 
a Pécs városa által felaján-
lott négy nagydíjból kettőt 
szintén a JATE diákjainak 
osztottak ki. A konferencián 
eredményesen szereplő öt 
főiskola közül a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola di-
ákjai egy harmadik helye-
zéssel és egy különdíjjal ér-
keztek haza. Az OTDK a 
társadalomtudományi szek-
ció ülésével folytatódik ápri-
lis végén Székesfehérváron-
Szegeden egyébként 2001-
ben a tanárképző főiskolán 
rendeznek tudományos diák-
köri konferenciát a bölcsész 
szekcióban. 

H. Sí-
/ s 

Belvárosi, földszinti, 
exkluzív, 100 nm-es, 

új irodahelyiség belső 
számítógépes hálózattal, 

4 telefonvonallal, 
riasztórendszerrel, 
bérelhető Internet-

vonallal, kábeltévével stb. 
hosszabb távra KIADÓ. 

Érdeklődni 
a 06-209-424-888-as 

telefonon lehet. 

tétlt, 


