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Dr. Kelemen Endre. dr. Rák Kálmán, dr. Lehoczky Dezső 
és dr. Tanos Béla a thrombopoetin felfedezői. S akik már 
a'tegnap készült fotón nem lehetnek jelen: dr. Cserháti István, 
dr. Krizsa Ferenc és dr. Lajtha László. (Fotó: Nagy László) 

• Egy gyógyszer előélete 

Szegedi múlt, 
amerikai jelen 

Egykori szegedi kutatócso-
portra is figyel a nemzetközi 
tudományos világ. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban 
sikerült kifejleszteni egy olyan 
új gyógyszert, amelyik a vér-
zéscsiliapításban bír óriási je-
lentőséggel. Az egy-két év 
rftúlva forgalomba kerülő 
gyógyszer felfedezésének 
azonban magyar vonatkozású 
előzménye is van. Történt még 
az ötvenes évek derekán, pon-
tosan 1957-ben, hogy a szegedi 
orvosegyetem Hetényi Klini-
káján egy kutatócsoport olyan 
fehérjét fedezett fel. amelyik a 
vérlemezke-képződésnek a 
legdöntőbb szabályozója. E 
fehérjének első vizsgálatai és 

leírása óta több évtized telt el, 
s ma jutott el a tudomány ad-
dig, hogy ezt a fehérjét tisztán 
előállították, s időközben kide-
rítették a szegedi előzményeket 
is. A thrombopoetin, a vérle-
mezkeserkentő szegedi felfe-
dezői és későbbi kutatói talál-
koztak és tartottak előadásokat 
tegnap a SZAB-székházban 
megrendezett tudományos 
ülésen, amit a SZOTE II: Bel-
gyógyászati Klinikája rende-
zett. (dr. Kelemen Endre pro-
fesszorral készített interjúnkat 
lapunk holnapi számában ol-
vashatják). 

K. K. 

Nem egyszer, nem is kétszer, jóval többször volt már téma lapunkban a Rókuson lévő 12 hek-
táros dzsumbujos préri, a Franciahögy sorsa. Mit is kellene vele kezdeni? A kérdés régóta fog-
lalkoztatja a szegedieket. A városatyákat éppúgy, mint az „egyszerű" városlakókat. Jó lenne ott 
sok lakást építeni, esetleg üzleti, kulturális központot, vagy valami mást. A jelenlegi állapotnál 
minden értelmes megoldás jobb lenne, de azért nem kéne elkótyavetyélni sem a területet. 
• Lássuk az ajánlatokat! A Vi-
lág Utcája Kft. már régóta 
nyújtogatja kezét, állítván: nála 
a megoldás kulcsa. A cég 3,4 
milliárdos beruházásra gondol 
üzleti, szellemi, kereskedelmi 
centrummal, sok-sok lakással 
és munkahellyel. Aki a tervben 
kivetni valót talál, az huncut, 
avagy rosszra gondol. 

A kft. mindössze 6 hónap 
türelmet és moratóriumot kér, 
hogy rendezhesse a sorokat. 
Rengeteg tőkeerős partnere 
van, lenne - ezek kilétét azon-
ban jobbára homály fedi, 
avagy homályos ígéretekben 
fogalmazódik meg a befekte-
tési szándék - , azonban, ha az 
önkormányzat is beszállna a 
területtel apportként, akkor 
könnyeben sínre kerülhetne 
Franciahögy sorsa. A Világ Ut-
cája törzstőkéje egyébként 
1 millió 800 ezer forint(ocska). 

A városatyák elé kerülő elő-
terjesztésből kiviláglik, hogy a 
kft. nem csak a levegőbe be-
szél, mint egyesek rosszindula-
túan hiszik. Projektjének tisz-
teletre méltó támogatói vannak 
különféle bankvezetők szemé-
lyében. A Nemzeti Bank igaz-

• Mi lesz a franciahögyi dzsumbujból? 

Előny a Világ Utcájánál 
A város önkormányzata a héten ismét napirendre tűzi 

a témát. Teszi ezt annak okán is, mivel az idei költségve-
tésbe már betervezte a terület értékesítéséből befolyó 
összeget, amely megközelíti a 300 milliót és helye van 
neki. De még mennyi! Ha a pénz nem csordogál be a 
város kasszájába, akkor kénytelenek lesznek néhány in-
tézmény mozgásterét leszűkíteni, illetve a már beharan-
gozott szerény beruházásokat elodázni. 

gatója íija például: „Részletei-
ben nem ismerem a gazdasá-
gossági számításaikat, de a vál-
lalkozásukat fémjelző szakem-
berek törekvéseikkel meggyő-
ződésem, hogy jó célt szolgál-
nak". Az OTP megbízott me-
gyei vezetője úgy vélekedett, 
hogy nem látja elvi akadályát a 
hitelnyújtásnak, míg az OTP 
Ingatlan RT közölte: a projekt 
egészében való együttműködés 
lehetőségeivel a T. Címet a ké-
sőbbiekben keresik meg. Hát... 

Ezek a megnyilatkozások igen 
távol állnak a biztos garancia 
fogalmától. És a 3,4 milliárdos 
tőkétől is. 

A másik jelnetkező Francia-
högy hasznosítására egy oszt-
rák cég, a Spar. A területből 
5,2 hektárra tartana igényt, 
megadná érte a város által kert 
5000 forintot négyzetméteren-
ként. Szándéka szerint üzleti 
központot építene itt. Ennyi, 
semmi cifrázás. 

A képviselőkön múlik majd 
yztmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

• Öntevékeny középiskolások Szegeden 

A tanár is ember 
A Szegedi Ifjúsági Házban 

tegnap ünnepélyes megnyitó-
val kezdődött a "város öntevé-
keny középiskolásainak meg-
rendezett hagyományos művé-
szeti hét. A negyedik alkalom-
mal szervezett seregszemlén a 
diákok a művészet bármely 
műfajában bemutatkozhatnak 
egymásnak, tanáraiknak és az 
érdeklődő közönségnek. A 
következő napokban nézőként 
vagy alkotóként több ezer kö-

zépiskolás vesz részt a rendez-
vény programjában. Színjátszó 
csoportok, ifjú divattervezők, 
zenészek és énekesek szóra-
koztatják a közönséget. Várha-
tóan nagy érdeklődés kíséri ma 
a Móra parkban a zenés-táncos 
utcanapot, valamint csütörtö-
kön este A tanár is ember című 
talk-showt. A művészeti hét 
zárónapján, szombaton adják 
át a díjakat. 

• Közép-európai diákolimpia Szegeden 

Számítógépek varázslói 
A számítógépek és varázs-

lóik nélkül ma már elkép-
zelhetetlen az életünk - hang-
súlyozta tegnap délután meg-
tartott ünnepi nyitóbeszédében 
a megyeháza nagytermében 
Lehmann István, a közgyűlés 
elnöke miután köszöntötte a II. 
közép-európai számítástec-
hnikai diákolimpia résztvevőit. 
A rangos esemény szegedi 
apropóját az adta, hogy 1996-
ban Magyarország lesz a szín-
helye a számítástechnikai vi-
lágolimpiának. Ezen több mint 
70 ország középiskolás diákjai 
képviseltetik majd magukat. 

A most kezdődő és június 3-
ig tartó közép-európai számí-
tástechnikai versenyt - immár 
második alkalommal - azért 
szervezték meg Közép-Kelet 
Európa országai: Belorusszia, 
Cseh Köztársaság, Észtország, 
Horvátország, Jugoszlávia, 

Fiatal versenyzők - öreg gépek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Lengyelország, Litvánia, Ma-
gyarország, Románia, Szlová-
kia, Ukrajna, hogy a jövő évi 
komoly megmérettetés előtt 
mintegy „bemelegítő" gyakor-

laton versenyzési rutint szerez-
hessenek a fiatalok. 

Miután az elnök megnyitot-
ta az idei diákolimpiát, dr. Uj-
faludy László, a Dél-magyaror-

a döntés. Kedveznek az egye-
lőre bizonytalannak látszó ma-
gyar befektetőknek, félévre 
felfüggesztik a játszmát - vál-
lalva annak veszélyét, hogy 
közben a másik partner hátat 
fordít az üzletnek - avagy a 
biztos 260 milliót megköszö-
nik az osztráknak és azonnal 
forgatják tovább a pénzt, ami-
nek már helye van? 

Információink szerint köztes 
megoldás várható. Felajánlják 
a Világ Utcájának, hogy 3 hó-
napot várnak, nem többet. De 
addigra teremtsék elő akár a 
föld alól is a telek árát, a 260 
milliót. Ha nem, akkor hiába a 
hangzatos elképzelések, más 
megoldás után néznek a város-
atyák. 

A téma „kihögyözése" a 
csütörtöki közgyűlésen várha-
tó. 

V. Fekete Sándor 

szági Tankerületi Oktatási 
Központ igazgatója értékelte a 
számítógépek rohamos fej-
lődését, amelynek továbbvite-
léhez jó garanciát jelenthetnek 
az ez alkalommal megjelent 
ifjú versenyzők is. Ugyancsak 
elismerő szavakkal és a számí-
tógép-programozás jelentősé-
gének hangsúlyozásával kö-
szöntötte a diákokat és tanára-
ikat dr. Horváth Gyula, a szak-
mai bizottság elnöke, valamint 
Kőrösiné Mikis Márta, az Or-
szágos Közoktatási Intézet 
munkatársa. 

A tizenegy ország képvise-
lői ezután a megyei közgyűlés 
aulájában A memória fejlődése 
címmel megrendezett - régi 
számítógépeket bemutató - ki-
állítás megnyitóján vettek 
részt. Kovács Győző, a Neu-
mann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság alelnöke - ün-
nepi beszédét követően - az ér-
deklődőknek külön is mesélt a 
magyarországi számítógépek 
történetéről. 

N. R. I. 

• Postaköltség. Wittmann 
Sándor (486-246) vállalkozó 
jelezte, hogy a Déltávtól kü-
lön borítékban, de egyszerre 
kapta meg a számlát és a hí-
vásrészletezést, utóbbi költsé-
gébe viszont 25 százalékos 
áfával bele van számolva az 
amúgy áfamentes bélyeg ára. 
Olvasónk kérdezi: miért nem 
lehet ilyenkor a hívásrészlete-
zést a számla mellé betenni, 
megspórolva a postaköltsé-
get? 
• InterCity. Ördög Tibor, 
olvasva, hogy a MÁV milyen 
szuper légkondicionált Inter-
City-vonatokat indít, úgy 
gondolta, a nagy melegben 
Pesten nem ül fel a szegedi 
gyorsra, inkább ráfizet a jegy-
re és megvárja az IC-t. A 
15.20-as Kiskun IC-n azon-
ban nyoma sem volt a lég-
kondicionálásnak, az utasok 
főttek a melegben. Olvasónk 
már bánja, hogy nem a gyors-
sal jött: ott legalább az abla-
kokat le lehetett volna enged-
ni. 
• Burkolat. Hajdú Lászlóné 
a Csongrádi sgt. 68/B.-ből 
azért telefonált, mert a ház 
előtt a rossz útburkolaton 
minden eső után tengerben 

V N I E S T E L 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Panek Józseffel oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, 

vasárnap pedig 14-től 15 óráig várja 
hívásaikat. Rádiótelefonunk száma: 
06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink 

figyelmét, hogy Szegedről is valamennyi 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 

Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

gyűlt össze a víz. Az utat ja-
vították, de az új burkolat me-
gint alacsonyra sikerült: jött 
egy kis eső és megint áll a 
víz. A telefonáló kérdezi: ha a 
város pénzt áldoz a javításra, 
a kivitelezők miért nem csi-
nálják meg rendesen? 
• Horgászok. Neve mellőzé-
sét kérve horgász olvasónk a 
Hermann Ottó Horgászegye-
sület vezetésétől kérdezné: 
lehetséges volna-e minden 
egyes vízre külön megváltani 
a területi engedélyeket? To-
vábbi észrevételei: az algyői 
csatornán pontytilalom idején 
halrablás folyik; olyan terüle-
tekre is adnak ki horgászen-
gedélyt, ahol nyáron lecsök-

ken a vízszint (algyői kubik-
gödrök); sok móló gondozat-
lan, már-már balesetveszélyes 
(pl. a mihálytelki Holt-Ti-
szán). 
• Ajándék. A 485-035-ről 
kaptuk a felajánlást: a telefo-
náló hölgy nyolcadikos balla-
gásra készülő fiúgyermek 
szüleinek adna nadrágot, 
fehér inget, cipőt, amelyben 
az ő gyerekei ballagtak. 
• Elveszett, ellopták, meg-
találták. A Korányi rakpar-
ton 29-én 4 kulcsból álló 
kulcscsomót találtak. Jelent-
kezni lehet érte: dr. Fábiánná, 
Korányi rakpart 3., III. em. 
17., az esti órákban. Szekeres 
Zoltánné a 401-718-ról kér 

segítséget: pénteken a Vásár-
helyi Pál utcai tejdiszkont 
parkolójából 10 perc alatt el-
lopták a család CDE 931 
rendszámú fehér Skoda Fa-
vorit-ját, benne személyi ira-
tokkal. Telefonálónk jutalmat 
is adna a „nyomravezetőnek". 
A 471-067-ről Csiszérné 
Nagy Éva veszítette el szemé-
lyi iratait az Oroszlán utca 
környékén, ifj. Gyuris Zoltán 
(361-732) személyi igazolvá-
nyát pedig a Sziksóstón talál-
hatta meg valaki. Továbbra is 
iratok: Szente Lászlótól (476-
034) pénzével együtt lopták 
el az iratait, kéri, legalább az 
utóbbiakat juttassák vissza. 
Egy személyi- és egy diákiga-
zolványt meg is találtak: Vass 
Gábor a Sajtóház portáján ve-
heti át. Találtak egy új rend-
számtáblát is: a CCC 798 tu-
lajdonosa az újhíd Újszeged 
felőli oldalán hagyhatta el és 
a 436-226-on keresheti. 
• Szúnyogirtás II. A szú-
nyogoktól szenvedő olvasó-
ink tovább panaszkodnak, 
ezért ismét közöljük: lesz 
szúnyogirtás, idén 5 alkalom-
mal. Az első időpont: június 
2., péntek. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

DR. BÁLINT JÁNOS, a Szo-
cialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart Szegeden, a 
Szilágyi utca 2. II. em. 204-es 
szobában. 

DR. CSENKE LÁSZLÓ al-
polgármester fogadóórát tart 
16-17.30 óráig a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán (Szé-
chenyi tér 11.). 

HARGITTAI RITA, az l-es 
választókerület képviselője 
választókerületében lakók szá-
mára, az épületek díszítésére, 
egynyári virágpalántákat (20 
darabot) biztosít ingyenesen, 
16 órától, a Tabán Utcai Álta-
lános Iskola előtti parkolóban. 

DR. PIRI JÓZSEF, a 26-os 
választókerület (Algyő) képvi-
selője 17 órától fogadóórát tart 
az algyői ügyfélszolgálaton 
(Kastélykert u. 40.). 

A SZEGEDI BÉRLAKÁ-
SOK VÉTELÁRÁNAK CSÖK-
KENTÉSE végett 17 órakor a 
Széchenyi tér középső sétá-

nyán nyílt lakossági fórumot és 
békés tüntetést tartanak. A 
Siklósi András által szervezett 
fórumon a cél érdekében tilta-
kozó aláírásokat gyűjtenek és 
benyújtják az önkormányzat-
nak. 

DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 12-
es választókerület (Béketelep, 
Móraváros) képviselője 17 
órától a Napos Úti Általános 
Iskolában lakossági fórumot 
tart. Téma: a Béketelep csator-
názása. Meghívott vendég: 
Papp Tamásné, a polgármesteri 
hivatal közmű- és környe-
zetvédelmi csoport munkatár-
sa. 

HOLNAP 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-

TI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Eszpe-
rantó u. 3-5., I. em. 5.) 14-16 
óráig. A munkavállalók, mun-
kanélküliek, pályakezdők és 
nyugdíjasok részére dr. Hajdú 
István ad felvilágosítást. 


