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Megkérdeznek háromezer szegedi diákot az allergiáról 

Asztmatérképet razolnak 

Dr. Nóvák Zoltán, a szegedi gyermekklinika docense allergiatesztet végez. Fotó: Karnok Csaba 

A szegcdi gyermekklinika is részt vesz abban a 
több éve zajló nemzetközi vizsgálatsorozatban, 
amelynek célja az allergiás betegségekkel kap-
csolatos információk gyűjtése. Szegeden három-
ezer általános iskolástól kérik, töltse ki az al-
lergia-kérdőívet. 

Gondolnák-e, hogy a volt szocialista országokban, 
amelyekben az élet- és környezeti feltételek lénye-
gesen rosszabbak a fejlett országokénál, jóval ke-
vesebb az asztmások száma, mint például Angliá-
ban vagy Franciaországban? Az ilyen és ehhez ha-
sonló ellentmondások késztették a szakembere-
ket arra, hogy egy nagy nemzetközi felmérést ké-
szítsenek az asztmát, a szénanáthát és az ekcé-
mát kiváltó okokról, illetve e betegségek orszá-
gonkénti gyakoriságáról, az előfordulások eltéré-
sének miértjéről. 

A nemzetközi vizsgálatsorozatot 1995-ben kezd-
ték 56 ország közreműködésével, de akkor még 
nem vonták be Magyarországot. Az elmúlt évben 
felkérés érkezett, hogy hazánk is - nevezetesen a 
szegedi egyetem gyermekklinikájának allergológiai 
centruma és a svábhegyi gyermekgyógyintézet -
kapcsolódjon bc a vizsgálatba, amelynek hazai ko-
ordinátora Nóvák Zoltán, a szegedi gyermekklini-
ka docense. 

A felmérés februárban, márciusban zajlik majd a 
szegedi általános iskolák 6-7 éves, illetve 13-14 
éves tanulóinak körében, s a tervek szerint - e két 
korcsoportba tartozó - hódmezővásárhelyi iskolá-
sokhoz is eljuttatják a kérdőíveket. Annak érdeké-
ben, hogy a gyerekek tisztában legyenek az egyes al-
lergiás betegségek tüneteivel, s megbízható vála-
szokat adjanak az allergiát firtató érdeklődésre, az 
ív kitöltése előtt videofilmen mutatják be nekik az 
ekcéma, az asztma és a szénanátha jellemzőit. A 
kérdőíveken e betegségek tüneteinek meglétéről tu-
dakozódnak, valamint olyan, az allergiát kiváltó té-
nyezőkről, mint például a megkérdezett lakóhelye 
körüli járműforgalom, a lakásban tartott állatok, az 
étkezési szokások. 

Nóvák doktor az év végére befejeződő felméréstől 
sok olyan fontos információt vár, amelyek segítsé-
get nyújtanak a hazai allergológusoknak is az aszt-
ma, az ekcéma, a szénanátha megelőzésében és 
gyógyításában. A napokban kezdődő nagyszabású 
vizsgálathoz számítanak a városi önkormányzat 
segítségére. 

jelenleg 1,8-4 százalékra becsülik a magyarországi 
allergiás gyermekek arányát. Nóvák doktor szerint 
ennél lényegesen több gyermek szenved allergiában, 
főleg az e betegségcsoportba tartozó asztmában. 

K.K. 

Lakat alá került 
a mindszenti rabló 
Folytatás a z 1 . oldalról 

A rabló szorosan követte a pultig 
hátráló nőt, aki rémületében az 
összes papírpénzt kimarkolta a 
kasszából és a rabló elé dobta. Az 
kevesellte a zsákmányt, mert a 
pénztárgép aljában lévő bankó-
kat is akarta, ám ott semmi sem 
volt. A pultosnő viszont nem 
szólt arról az összegről, mely a 
játékgépekhez tartozott és 
amelyről a söröző törzsvendégei 
mind tudtak. 

A rabló végül beérte a 12 ezer 
forintos zsákmánnyal, fenyege-
tőzve távozott, mondván: ha a 
pultos kihívja a rendőröket, meg-
öli. Azzal kivette az ajtóból a kul-
csot és elfutott. 

A remegő pultosnő nem is mert 
a rendőrségre telefonálni, hanem 
a tulajdonost hívta, aki - miután 
megtudta, mi történt - azonnal 
bejelentette a történteket. 

A gyors rendőri munka ered-

ményeként még tegnap elfogták 
a rablással alaposan gyanúsítha-
tó 20 esztendős, büntetett előéle-
tű és jelenleg is büntetés hatálya 
alatt álló H. Istvánt, aki beisme-
rő vallomást tett. A söröző köze-
lében levő építkezésen megtalál-
ták a rabláshoz használt öltözéke 
nagy részét is. 

H. István ügyét gyorsított eljá-
rással tárgyalta tegnap délután a 
vásárhelyi városi bíróság. A vád-
lott tettét azzal indokolta, hogy 
nehéz anyagi körülmények közt, 
albérletben él. Elmondta azt is, 
hogy pszichiátriai kezelés alatt 
áll. Az ügyész éppen ezért azt ja-
vasolta, hogy a bíróság napolja el 
az ítélethozatalt, helyezze a vád-
lottat előzetes letartóztatásba és 
orvosszakértők vizsgálják meg, 
H. István betegsége befolyásol-
hatta-e tettének elkövetését. A 
bíróság elfogadta az ügyész javas-
latát, cinapolta a tárgyalást. 

B. K. A. 

Bunyós Pityu és a 
Tappancs alapítvány 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szombaton délután 2 órától de-
dikálással egybekötött adomány-
gyűjtést tartanak Szegeden a Co-
rában Bunyós Pityu és barátai. 
Az egykori nehézsúlyú bokszoló, 
aki lysonnal és Lewis-vel is meg-
mérkőzött, nemrégiben mulatós 
lemezt jelentetett meg, amely a 
Mahasz-toplista 5. helyén áll. Pi-
tyu az interneten találta meg a 
Tappancs alapítványt és mivel ál-

latbarát, felajánlotta segítségét a 
kisállatmenhely létrehozásához. 
Szombaton 2 órától várják a Co-
rában az állatbarátokat és ado-
mányaikat, valamint természe-
tesen a rajongókat is, akik ki-
használhatják az alkalmat arra, 
hogy dedikálásokat szerezzenek. 
Pityut elkíséri még többek között 
Kovács Gábor fekve nyomó vi-
lágbajnok és Giovanni, akinek 
szintén hamarosan megjelenik 
első gengszerraplemeze. 

Élet-módi 
A szegedi tv-stúdió magazinmű-
sorában bemutatják a Csongrád 
Megyei Munkaügyi Központ új 
szolgáltatását, az INFO-Pontot. 
Betekintenek egy Hódmezővásár-
helyen épülő nyugdíjaslakópark-
ba, ahová még várják a jelentke-
zőket. Vendég lesz Schóbert Nor-
bert. A játék telefonszáma: 
62/480-544. Az Élet-módi egy kis 
hangulatjelentéssel is készül a 
nemzetközi gitárfesztiválról, 
amit 4. alkalommal tartanak Sze-
geden. A műsor ma 14 órától lát-
ható az mtv-n. 

Tolkien a legtanultabb 
népszerű szerző 
A legakadémikusabb, legtanul-
tabb írónak tartja J. R. R. Tbl-
kient Nagy Gergely, a Magyar 
Tolkien Társaság tudományos 
ügyekért felelős elnökhelyette-
se, akivel többek között a szerző 
népszerűségéről beszélgettünk. 

Tegnap délután kezdődött és 
szombatig tart Szegeden a Ma-
gyar Tolkien Társaság első or-
szágos konferenciája a Szegedi 
Akadémiai Bizottság székházá-
ban. A rendezvényen 21 elő-
adást hallgathatnak meg az ér-
deklődők. Az előadók hat ma-
gyarországi egyetemről érkez-
nek Szegedre, akik között meg-
találhatók egyetemi, főiskolai 
hallgatók, középiskolai taná-
rok. 

Nagy Gergely, a Magyar Tol-
kien Társaság tudományos 

ügyekért felelős elnökhelyettese 
a legtanultabb népszerű írónak 
tartja Tolkient. - Tízmillió el-
adott példányszámot nem szo-
kott elérni egy akadémikus, tu-
dományos szerző - vélte a fiatal-
ember, aki Umberto Eco népsze-
rű regényével A rózsa vérével ál-
lította szembe Tolkien főművét, 
a Gyűrűk Urát. Míg Eco regé-
nyében el rejtette a középkori 
élet jellemzőit, mindennapjait , 
addig Tolkien egy saját világot 
teremtett. 

- Arra a kérdésre, hogy Tol-
kien miért ilyen népszerű, 
többféle válasz adható - ma-
gyarázta Nagy Gergely. Szerin-
te a szerző olyan hagyomá-
nyokra tapintot t rá, amelyek a 
20. századi regényekből hiá-
nyoznak. - A múlt mindig ér-
dekli az embereket, Tolkien 

műveinek pedig van egy érde-
kes hatása: teljesen bevonják 
az olvasót az író által terem-
tet t világba. 

Míg a Gyűrűk Ura moziválto-
zatának első része tetszett Nagy 
Gergelynek, a második epizód, 
A két torony csalódás volt szá-
mára. - A film képvilága és mo-
numentali tása ugyanolyan volt, 
mint az első részben, de az egy-
szerűsítéseket túlzásba vitték a 
forgatókönyvírók. - A cselek-
mény bonyolultsága a szöveg-
ben nagyon fontos, ami a film-
ben sajnos a végletekig le van 
egyszerűsítve. Ezek a változtatá-
sok pedig a karakterekre is ki-
hatnak - tette hozzá a Magyar 
Tolkien Társaság tudományos 
ügyekért felelős elnökhelyette-
se. 

A. T. J. 

Példás a deszki magyarok és szerbek együttélése 

Szent Száva-díj Simicznek 
Szent Száva-díjjal tün te t ték ki 
Simicz Józsefet, Deszk polgár-
mesterét, aki mindent megtesz 
annak érdekében, hogy harmo-
nikus legyen a magyarok és 
szerbek együttélése falujukban. 

A szerbek - éljenek hazájukban, 
vagy a világ bármely pontján -
nagy tisztelettel övezik Szent 
Szávát, aki szerb királyi család-
ból származott. A tudós ember a 
trón helyett a kolostort válasz-
totta, iránymutatásai alapján 
alakultak meg az első szerb isko-
lák. 

Szent Száva iránti tiszteletét 
fejezte ki a magyarországi szerb 
önkormányzat is, amikor nyolc 
évvel ezelőtt Szent Száva-díjat 
alapított. E kitüntetést minden 
esztendőben a Szent Száva Aka-
démia ítéli oda öt, arra érdemes 
személyiségnek. Néhány nappal 
ezelőtt Simicz József, Deszk pol-
gármestere is átvehette a díjjal 
járó plakettet és oklevelet. 

Mint Rusz Borivoftól, a szerb 
országos önkormányzat alelnö-
kétől megtudtuk, Simicz József 
egyhangú szavazással kapta meg 
a díjat, mégpedig azért, mert már 
1985 óta aktívan segíti a deszki 
és a környező településeken élő 
szerbek oktatását, kulturális te-
vékenységét. Sokat tett azért, 
hogy Deszken szerb tagozatos 
óvoda és iskola működhessen, s 
polgármesterként nagy szerepe 
van abban, hogy a Bánát Szerb 
Kulturális Egyesület Euró-
pa-szerte híressé vált. A tavaly 

májusban Deszken megrende-
zett VII. európai szerb nemzet-
közi fesztivál sikere is köszönhe-
tő a falu első emberének. 

- Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy átvehettem ezt a 
díjat. Am szeretném elmondani: 
ezt a kitüntetést nem csupán 
személyes sikeremnek tekintem. 

Úgy érzem, ezzel a deszki önkor-
mányzat munkáját, az egész falu 
összefogását ismerték el, hiszen 
községünk minden lakosának ré-
sze van abban, hogy Deszken 
példás a magyarok és szerbek 
együttélése - fogalmazott Simicz 
József. 

B. Z . 

Simicz József úgy véli, a rangos kitüntetéssel a deszki faluközös-
ség m u n k á j á t i s m e r t é k el. Fotó: Karnok Csaba 

A Big Brother sztárjai is ott lesznek a Mars téren 

Ma nyílik a Kelengye, az 
esküvői ruhák bemutatója 
Hatodik alkalommal rendezik 
meg február 7 - 9 . között a sze-
gedi Mars tér U pavilonjában a 
Kelengye esküvői kiállítást. 

A hó borította Szeged látványos 
háttere lesz a Mars téri Kelengye 
esküvői kiállításnak, amely ma 
13 órától vasárnap 18 óráig várja 
az érdeklődőket. S nem csak azo-
kat a házasulandókat, akiknek 
már sikerült időpontot kapniuk 
a kellemesebb időjárással kecseg-
tető tavaszi és nyári hónapokra. 

Mint ahogy azt Rill Ágnes, a 
rendező Kamara Expo Kft. ügyve-
zető igazgatója elmondta, a ha-
gyományos helyszínre, a Mars 
térre hirdették meg a kiállítást. 
Abban bízhatnak, hogy a meg-
szokott 2,5-3 ezer látogató idén 
is megtekinti a kínálatot. 

Bátyiné Mester Zsuzsanna, a 
Kelengye főszervezője azt hang-

súlyozta, a szegedi esküvői kiállí-
tás Budapest után az ország má-
sodik legrangosabb, s immáron 
legrégebbi eseménye is. A közel 
50 kiállító 70 százaléka visszaté-
rő szereplő, akik között az eskü-
vői ruhát kínáló szalonok mel-
lett ott vannak a jegygyűrűket 
áruló ékszerészek, a dekorációval 

EVIES POPEY 
A Kelengye kiállításon talál-
kozni lehet majd a Big Bro-
ther-sztárokkal. Szombaton 
14.30-kor Popey és Bálint a 
vendég, Bálint kívánságra 
portrékat is rajzol majd. Va-
sárnap 2 órától Évivel és Po-
peyjel találkozhatnak a szege-
diek. 

foglalkozó vállalkozók, az eskü-
vői fotókat , videofelvételeket ké-
szítők, a cukrászdák, s a rendez-
vényszervező irodák is. A kiállí-
tás kísérőprogramjai között di-
vatbemutató szerepel, s ismét le-
hetőség nyílik arra, hogy több 
mint 20 menyasszonyi csokor-
ból a nézők kiválaszthassák a 
legszebbet. Az eredményhirde-
tésre vasárnap délután kerül sor. 

A Kelengye - amelyet Botka 
László polgármester nyit meg -
ma 13-18 óráig tart nyitva, 
szombaton és vasárnap pedig 
10-18 óráig látogatható. A belé-
pőjegyek ára 300 forint, ame-
lyekkel tombolasorsoláson lehet 
részt venni. A fődíj egy 75 ezer 
forint értékű menyasszonyiru-
ha-kölcsönzés az Eszter szalon 
kínálatából. (A tavalyi nyertes 
egy menyasszony volt! | 

EK. 

Ma: Tizenkét 
dühös ember 
Pajer Róbert filmrendezőnek éle-
te első színpadi munkája a Ti-
zenkét dühös ember. A Kama-
ra-Tantuszban ma este lesz a be-
mutató. Az előadás jelmezeit 
Papp Janó, a díszletet Pajer Ró-
bert tervezte. 

A szerző, Reginald Rose sze-
mélyes élménye alapján dolgo-
zott: nagy hatással volt rá, ami-
kor résztvett egy esküdtszék 
munkájában. Nem annyira a 
vádlott érdekelte, hanem az íté-
lők, az esküdtszék tagjai, akik-
nek arról kell dönteni, villamos-
székbe küldjenek-e egy embert. 
Az esküdtszék tagjainak vitája 
során megismerjük ezt a 12 em-
bert; a jobbára lélektani motívu-
mokkal operáló darabban mégis 
egy társadalom rajzát vázolja az 
író. 

A szegedi előadásban a 12 es-
küdt: Cserna Antal, Sarádi Zsolt, 
Szalma Tamás, Somló Gábor, 
Galkó Bence, Szűcs Lajos, Me-
gyeri Zoltán, Székhelyi József, Ki-
rály Levente, Rácz Tibor, Janik 
László, Jakab Tamás. 


