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Szegedi orvosok és fizikusok alkalmazták először az új gyógymódot 

Lézer a pikkelysömörre Díjnyertes diákok 
köszöntése a városházán 

Nem amerikai a pikkelysömör 
kezelésének új módszere, hi-
szen először Szegeden alkal-
mazták - tudtuk meg dr. Ke-
mény Lajos egyetemi tanártól. 

A pikkelysömör (pszoriázis) léze-
res kezelésének új módjáról az 
MTI híre alapján tájékoztattunk 
június 12-i számunkban. A hír-
ügynökség a ZDF televízióban 
elhangzottak alapján arról szá-
molt be, hogy a németországi, 
hanaui bőrklinikán is folytatnak 
vizsgálatokat egy új amerikai 
gyógymód alkalmazásáról, 
amellyel a pikkelysömört min-
den eddiginél hatékonyabban le-
het kezelni. 

Hamar kiderült, hogy az új 
gyógymód nem amerikai, hanem 
szegedi. Dr. Kemény Lajos egye-
temi tanár (SZTE Bőrgyógyásza-
ti Klinika) arról tájékoztatott, 
hogy az általa vezetett orvoscso-
port az egyetem optikai és kvan-
tumelektronikai tanszékén kuta-
tó fizikusokkal együttműködve 
alkalmazott először speciális lé-
zert a bőrbetegség kezelésére. 

- Természetesen publikáltuk a 
megfelelő etikai engedéllyel le-
folytatott vizsgálati eredménye-
inket, úgyhogy amikor - már a 
mi vizsgálataink után - az 
USA-ban is elkezdték a klinikai 
kísérleteket, az első amerikai 
publikációkban a mi közlemé-
nyünket citálták - mondta a bőr-
gyógyász professzor. 

A pikkelysömör valóságos nép-
betegségnek számít a mérsékelt 
égövi országokban, általában a 
lakosság 2-3 százaléka szenved 
tőle. Az alkalmazott kezelések 
igen költségesek. 

Régóta ismert, hogy az ultra-
ibolya (UV) fény számos bőrbe-
tegség kezelésérc hatékony. A 
fényterápiában lényeges áttörést 
jelentett, amikor felismerték, 
hogy a 305-315 nanométer közti 

A szegcdi bőrklinikán egyelőre terápiás kísérleteket folytatnak a 
speciális módszerrel. Fotó: Schmidt Andrea 

UV-tartomány a leghatékonyabb 
a gyógyítás szempontjából. Ez 
vezetett cl a keskeny spektrumú 
UV fénykczelési eljárás kidolgo-
zásához. A dr. Dobozy Attila ve-
zette bőrgyógyászati klinika ku-
tató orvosai (Kemény professzor 
mellett dr. Bónis Béla, dr. Baltás 
Eszter, dr. Csorna Zsanett, dr. 
Novdk Zoltán) a Bor Zsolt akadé-
mikus által vezetett, lézerkutatá-
sairól világhírű optikai és kvan-
tumelektronikai tanszék fiziku-
saihoz (Bor professzor mellett dr. 
Rácz Béla, dr. Szabó Gábor pro-
fesszor és Ignácz Ferenc) fordul-
tak segítségért. 

A 308 nanométer fénysugarú 
speciális, a terápiás célokra al-
kalmassá tett lézer első, kísérleti 
alkalmazása bőrbetegségek keze-
lésére 1997-ben volt. Az eredmé-
nyek szerint ez az eddigi leghaté-
konyabb fénykczelési eljárás. 

- A lézer által kibocsátott, 
308 nanométeres fénysugár a 
betegség kezelésében a leghaté-
konyabb hullámhossztarto-
mány közepén van, az úgyne-
vezett nem hasznos hullám-
hosszakat nem tartalmazza, 
vagyis kevesebb a mellékhatás. 
Célzottan, nagyobb dózisok 
adhatók a tünetes bőrre, így a 
szokásos heti 4-5 alkalom he-
lyett elég a hetente kétszeri ke-
zelés. Vagyis jóval hatéko-
nyabb, gyorsabb és olcsóbb az 
új gyógymód - magyarázta Ke-
mény professzor. 

A szegedi klinikán eddig kizá-
rólag kutatási célokra, a megfele-
lő etikai engedély alapján alkal-
mazták ezt a lézeres gyógymó-
dot. Az eredmények jók, az enge-
délyeztetési eljárást megindítot-
ták. 

S. E. 

A szegedi városházán az országos és nemzetközi 
szakmai és tanulmányi versenyeken kiemelke-
dően szereplő diákok vehettek át oklevelet. 

Évről évre egyre több szegedi diák vehet át a város-
házán elismerő oklevelet és kis ajándékot azért, 
amiért országos és nemzetközi szakmai és tanul-
mányi versenyeken kiemelkedő eredményt értek 
el. Tegnap az ünnepi köszöntő azonban nemcsak 
nekik, hanem felkészítő tanáraiknak és szüleiknek 
is szólt. Szegedi általános és középiskolások vitték 
el a pálmát többek között matematikai, orosz, né-
met, olasz és francia nyelvi, képzőművészeti, nyel-
vészeti, kiejtési, számítástechnikai, szolfézs, illet-
ve szakmai versenyeken, s öregbítették ezzel váro-
sunk hírnevét. 

Felkészítő tanáraikkal egyetemben oklevelet ve-
hettek át a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói kö-
zül Jankó Zsuzsanna, Szabó Tamás, Koreck Ferenc, 
Kevei Péter, Janáky Csaba, Kórus Péter, Bartha Fe-
renc, Hódi Viktória, Kósa Magdolna és Arany Lász-
ló; a Tápai Antal szakközépiskola tanulói közül 
Herczegfalvi Adrienn, Vén Andor, Kordás Jenő és 
Sopsich Beáta, a ságvárisok közül Moró Zsuzsa, 
Szabó Botond, Németh Judit, Varga Enikő, Durham 
Patrick, Kiss Katalin, Bérezi Kristóf és Marton Jó-
zsef. Az ünnepségre meghívót kapott a Gábor Dé-
nes Gimnázium és Szakközépiskola diákjai közül 

Király József Ödön, Nagy Lajos, Kocsis Krisztián, 
Katona Zsolt, Pánczél János, Kovács Levente, Gyu-
ris Tibor, Mészáros András és Peredi Krisztián, a Fo-
dor József szaltközépiskolából pedig Sánta Vince. 

Versenyeken való szerepléséért oklevelet vehetett 
át a Tömörkény gimnázium énekkara, valamint 
Bali Márta, Soczó Gabriella, Sallai Ágnes, Varga Dá-
vid és Knopp Péter-, a Móra Ferenc szakközépisko-
lából Fábián Attila, Torma Péter, Gárgyán Tibor, 
Szabó Péter, Kószó Szabolcs, Erdődi Csaba és Józsik 
Balázs-, a Deák Ferenc Gimnáziumból Haraszti Ró-
bert, Csomós Gergő, Agócs Róbert és Németh Dá-
niel-, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolából 
Hájzlinger István, Csontos István Dömötör és Ber-
dó Norbert-, a Vedres építőipari szakközépiskola ta-
nulói közül Miklós Norbert, a Kőrösy József szak-
középiskolából pedig Bodó Tibor, Gonda Bernadett, 
Zsolnai Diána és Romek Zita. 

A Széchenyi gimnázium diákjai közül Horváth 
Kitti és Farkas Melinda kapott oklevelet, valamint a 
Király-Kőnig Péter zeneiskola vonószenekara, illet-
ve az ott tanuló Mészáros Zsófia és Márta Nóra. A 
Rókusi I. Számú Általános Iskola növendékei kö-
zül Tornyai Péter és Mesterházy Melinda-, a Tarjáni 
Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskolából 
Deák Anette és Kovács Attila -, az Alsóvárosi Általá-
nos Iskolából pedig Márkus Andor örülhetett újra. 

W.A. 

A pedagógusok joggal büszkék tanítványaikra. Fotó: Schmidt Andrea 

Szepesiék 
a Bartókban 
Veget ért a könyvünnep prog-
ramsorozata, bár a Dugonics té-
ren néhány sátorban még va-
sárnap estig kínálják a köte-
teket. 

A Fókusz Könyváruház már szer-
dán este befejezte a Dugonics té-
ren az árusítást, nincs okuk pa-
naszra, mert a tavalyival azonos 
forgalmat bonyolítottak le. Ez el-
sősorban a drágább sikerköny-
veknek köszönhető, azaz darab-
számra kevesebb kötetet adtak 
el. A Sík Sándor Könyvesbolt ta-
pasztalata: idén nem volt igazán 
kiugró sikerű könyvheti kiad-
vány, a forgalom is stagnált, a ki-
adók nagy része az igazán minő-
ségi köteteket már a budapesti 
könyvfesztiválra jelenteti meg. 

Az idei könyvhéten az Osiris 
bizonyult a kiadók közül a legsi-
keresebbnek, elsősorban nem 
szépirodalommal jelentkezett. 
Debreczeni József Orbán-köny-
vét például sokan vitték. 

A szegcdi programsorozat zárá-
saként ma, pénteken 16 órától az 
újszegedi Bálint Sándor Művelő-
dési Házban Jámhorné Balogh 
Tünde Az én kalendáriumom cí-
mű kötetét mutatják be. A szer-
zővel és Mezey Katalin íróval 
Kiss Ernő beszélget. 17 órától Ki-
lyén Ilka marosvásárhelyi szí-
nésznő előadóestjét hallgathat-
ják meg az olvasók a Hangos 
Könyvtárban. Az utolsó rendez-
vényt 19 órától a Bartók Béla 
Művelődési Központ dísztermé-
ben tartják: Szepesi Attila Ar-
cimboldo szonettek, Temesi Fe-
renc bővített kiadásban megje-
lent Por, valamint Veszelka Attila 
Kőbe zárt madár című kötetét 
mutatják be a szerzők jelenlét-
ében. A házigazda: Tandi Lajos 
újságíró, a Szeged folyóirat szer-
kesztője. Közreműködik: Dál-
nokyZsóka színművésznő. 

H . Z S . 
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DÉmÁSZ RT. 
A Dél magyarországi Áramszolgá l ta tó 

Részvénytársaság 

pályázatot hirdet 
a Kereskedelmi Igazgatóságon betö l tendő 

Key Account Manager kereskedelmi 
munkatárs (back-office) 

munkakör betöltésére 

A leendő munkatársunk alapvető feladatai: 
• Kiemelt ügyfelekkel való foglalkozás, a velük való 

kapcsolat kiépítése, fejlesztése, 
• Teljes körű ügyfélszolgálati tevékenység, 
• Szerződések és ezekhez kapcsolódó információk állandó 

aktualizálása, nyomon követése, karbantartása. 
Kivárásaink: 
• Felsőfokú szakirányú végzettség 
• Tárgyalóképes angol- vagy francianyelv-ismeret előnyt jelent 
• B kategóriás jogosítvány 
• Microsoft Office felhasználói szintű ismeret 
Juttatások: 
• Fizetés megegyezés szerint, a DÉMÁSZ Rt.-nél érvényben 

lévő kollektív szerződés keretein belül; 
• Jóléti-szociális keret; 
• Nyelvtanulási támogatás; 
• Sporttámogatás. 

Munkakörrel kapcsolatos - esetleges további - információt 
Lukács Árpád, kiemelt ügyfelek irodavezető ad. 

(Tel.: 06-62/476-576/11-28, 16 és 17 óra között.) 
A meghirdetett munkakör a kiválasztást követően 

betölthető. A pályázatokat - fényképpel és szakmai 
önéletrajzzal kiegészítve - zárt borítékban 

2002. június 21-ig az alábbi címre kérjük eljuttatni: 
Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság 

Humánpolit ikai Igazgatóság 
személyügyi és oktatási osztály 

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 
e-mail: szemelyugy@demasz .hu 
A borítékra írják rá: „Pályázat" 

Micsoda Nyitány! 
SZERVIZ - HITELÜGYINTÉZÉS - AUTÓKÖLCSÖNZÉS 

SZERVIZAKCIÓ: 
Szegeden május 13-tól 21-ig átvett szervizkuponra 

a következő kedvezmények vonatkoznak 
ÚJÜGYFÉL-KUPON 

2002. 09. 30-ig ingyenesen végzett szervizmunkadíj 
TÖRZSÜGYFÉLKUPON 

2002. 09. 30-ig ingyenesen végzett mosás, autókozmetika, 
diagnosztikai átvizsgálás 

ALKATRÉSZ AKCIÓ: 
Utángyártott alkatrészek, gumiköpenyek 

most nálunk a legolcsóbb, 
futóműállítás, gumiszerelés, centrírozás a legmodernebb eszközökkel 

Arany Autóház Kft. 
6723 Szeged, Algyői út 38. 
Tel.: 62/553-690, 553-691 

HITELÜGYINTÉZÉS: 
nálunk vásárolt vagy a vevő által bárhol kiválasztott autóra 

hitelügyintézés 

9999 Ft-ért 
Pénzkifizetés, átírás 24 órán belül 

Feltétel: cégünk által végzett eredetiségvizsgálat és állapotvizsgálat 
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