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Az első hazai vizsgálati centrum Szegeden 

ígéretes mellrákgyógyszer tesztje 
A szegedi onkoterápiás klinika az ország-
ban elsőként kapcsolódik be abba a nagy-
szabású nemzetközi vizsgálatba, amely 
egy, a mellrák megelőzésében ígéretes 
gyógyszert tesztel. 

Az Egyesült Királyság Rákkutató Alapítvá-
nya kezdeményezésére tavaly áprilisban in-
dult meg az a vizsgálat, amelynek során a 
melbák megelőzésében ígéretes, hormoná-
lisán ható gyógyszert vizsgálnak. Hazánk-
ban a Szegedi Tudományegyetem onkoterá-
piás klinikája az első, amely a nemzetközi 
vizsgálatban részt vesz és fogadja az önként 
jelentkezőket. 

A gyógyszerhatás-vizsgálattal kapcsolatban 
a klinika docense, Kahán Zsuzsanna el-

mondta: az elmúlt évtizedekben több klini-
kai vizsgálatban teszteltek egy gyógyszert 
egészséges, de emlőrákra fokozottan hajla-
mos nőknél. A gyógyszer a kezeltek körében 
mintegy felére csökkentette a rák kifejlődé-
sét, ugyanakkor mint minden készítmény-
nek, voltak mellékhatásai. Emiatt kerül sor 
újabb gyógyszerek vizsgálatára. 

- Akiknek a családjában, vér szerinti roko-
nai között előfordult már mellrák, fokozottan 
veszélyeztetettek, de hajlamosító tényező a 
mellben jelentkező bizonyos fajta jóindulatú 
csomó, s az idős kor is - folytatta Kahán dok-
tornő. - A vizsgálatba azokat a klimax állapo-
tában levő nőket szeretnénk bevonni, akiknél 
ezek a rizikótényezők fennállnak. 

A gyógyszervizsgálatban részt venni szán-

dékozóknak kivizsgáláson kell átesniük, ami 
mammográfiás vizsgálatból, vérvételből, 
csontsűrűségmérésből áll. A kezelés 5 éven 
át tart, a résztvevők félévre elegendő gyógy-
szert kapnak, s ezért csak hathdvonta kell je-
lentkezniük az onkoterápiás klinikán. 

A világméretű összefogással 35 országban 
zajló vizsgálatsorozatba összesen hatezer nőt 
választanak be, ennyi esetszám rövid időn be-
lül lehetővé teszi megfelelő következtetés le-
vonását a gyógyszer hatékonyságát illetően. 

Hazánkban minden tizedik nő lesz élete 
során mellrákos, 2001-ben 6150 esetet re-
gisztráltak és 2342 nő halt meg ebben a be-
tegségben. Magyarországon a mellrák vezeti 
a női daganathalálozási statisztikát. 

K. K. 

A szociáldemokraták támogatják a csatlakozást 

Tisztújítás után 
A helyi és a megyei szintű tiszt-
újítást követően az országosra 
készülnek a Csongrád megyei 
szociáldemokraták. 

A Magyarországi Szociáldemok-
rata Pártnak (MSZDP) Csongrád 
megye három településén, Szege-
den, Makón és Maroslelén műkö-
dik szervezete. Mindháromban 
megtörtént a helyi tisztújítás: 
Makón továbbra is Simon János, 
Maroslelén Molnár Sándor, Sze-
geden pedig fíeck Zoltán kapott 
bizalmat a tagságtól - hangzott el 
a szociáldemokraták makói sajtó-
tájékoztatóján. A megyei tisztújí-
tás eredményeként ugyancsak az 
eddigi elnök, Bodor László maradt 
a legfőbb tisztségben. Az elnök-
ségben - a vidéki tagság képvisele-
tében, új tagként - helyet kapott 
Simon János és Molnár Sándor is. 

Bodor László elmondta: értéke-
lése szerint a szociáldemokrata 
párt jól szerepelt a választáso-
kon. Különösen igaz ez Szegedre, 
ahol az MSZDP-t is magában 
foglaló koalíció nyerte meg a vá-
lasztást és két képviselőjelöltjük 
mandátumhoz jutott. Gittay An-
tal elnökségi tag a sajtótájékozta-
tón emellett arról beszélt, hogy 
pártjuk jó kapcsolatot ápol na-
gyon sok civil szervezettel, Si-
mon János pedig arról, hogy a 
szociáldemokraták támogatják 
hazánk uniós csatlakozását és 
mindenkit arra kérnek, szavaz-
zanak igennel a referendumon. 

Bodor Lászlótól - a párt április-
ra tervezett kongresszusa előtt -
azt is megtudtuk, hogy az 
MSZDP-nek megyénkben pon-
tosan százkilenc tagja van. 

SZ. I. M. 

Csupán súlyos állagromlás esetén rendelhetnek el kényszertatarozást 

Csak az enyészet a vendég Elátkozott 
étterem 

A Hági legenda, de évtizedekig a hétköznapok része volt. Halász-
léjével, kétszemélyes Hági-táljával, tetején bugyhbicskával és 
persze velős palacsintájával, a hozzá való tartármártással és szi-
gorúan szalmakrumplival. Ez utóbbit a hetvenes, nyolcvanas 
években a Szeged étteremben is kínálták, de a Hágié jobb volt. 
Akár elfogult is lehetnék, de amikor hazalátogató egyetemista-
ként leginkább zóna velős palacsintát ettünk, már nem anyám 
főzött hátul a konyhában. 

Az a hatvanas évek végén, a hetvenes elején volt, s jó nyári 
zsebpénzt jelentett a szünidei munka. Ma milhós bírsággal sújta-
nák bármelyik éttermet, ha pincéjében négy-öt, rugalmas mun-
kaidőben dolgozó, krumplicsírázó Kovács gyereket talál a ható-
ság, vagy halpucolás közben érné tetten a fekete gyerekmunkát. 
Akkoriban sok krumpli és hal kellett, a szabadtérire érkező ven-
dégek már késő délután megtöltötték a kerthelyiséget, s előadás 
után sem zárt olyan hamar az étterem. És mindenki enni akart. A 
nézők is, a színészek is, Gobbi Hilda például pörköltet, nagyfröcs-
csel kísérve. Egy délutánra tíz forintot kaptunk fejenként, plusz 
járt vacsora is. Egy matchbox kisautó pontosan 28 forint volt, te-
hát három délutánból maradt még egy kétforintos fagyira is. 

Ez volt a szocializmus, a kapitalizmus pedig hamar meghozta a 
privatizációt. Ha akadt botrányos magánosítás Szegeden, akkor a 
Hági ezek közé tartozott. Egymást érték a perek, a Hági tulajdoni 
lapjára nem fértek már a követelések széljegyei. Szinte elátkozott 
hely lett, próbálkozott az új tulajdonos virshs, bajor kolbászos sör-
csarnokkal, megki tudja még mi mindennel, de nem sikerült újra 
becsalni a vendégeket a termekbe, s az óriás platánfáktól mindig 
kellemesen árnyékos kerthelyiségbe. 

Könnyen lehet, hogy a Hágiból többet már nem lesz étterem, 
nehéz kocsival megközelíteni, autóbusszal meg reménytelen. 
Százmilliós nagyságrendben kellene rákölteni, de olyan funkciót 
is nehéz találni az épületegyüttesnek, ami ezt megbízhatóan ki-
termelné. A Hági története a kapitalizmusban kezdődött, a szoci-
alizmusban folytatódott, de az újabb kapitalizmust már nem bír-
ta ki. 

Most tetszhalott. 

Továbbra sem lehet tudni, 
meddig marad zárva Szeged 
egyik legpatinásabb étterme, a 
Hági. A kilenc éve magántulaj-
donban lévő ingatlan gazdáját 
hiába kötelezték a homlokzat 
fölújítására. 

Tovább pusztul Szeged legendás 
hírű, páratlanul szép belvárosi 
kerthelyiséggel rendelkező sörö-
ző-étterme, a Hági. Két évvel 
századik születésnapja előtt zárt 
be a közkedvelt vendéglő, azóta 
csak vesznek régi értékei. A je-
lenlegi tulajdonos fölújítási ter-
veiről nem tudnak a városházán. 

A Hági kerthelyiségének rácsos 
kapujánál kupacba hordta az ud-
var közepén magasodó platánfa 
tavalyi lombját a szél. A kertbe 
kitett, egymásnak támasztott 
pultok mögött átlátni a hátsó 
traktus üvegablakain át a ház-
tömb túloldalára. A kapu mellet-
ti falikaros lámpa vasvázas burá-
jából kitört az üveg, a málladozó 
vakolatot ezüsttel fújt graffiti te-
szi még csúfabbá. Az étterem ré-
gen bezárt ajtaja mellett ottfelej-
tett tábla hirdeti az egykori nyit-
vatartási rendet: hétfőtől csütör-
tökig 11-22 óráig, pénteken és 
szombaton 11-24 óráig tart nyit-
va (azaz most már: zárva) a ven-
déglő, vasárnap szünnap. A Hági 
életében mindennap vasárnap, 
amióta kapuit bezárták, berende-
zését eladták, halászati emlékeit 
múzeumba vitték, Szőnyi-pan-
nói magánkézbe kerültek. 

- A város nem újíthatja föl a 
Hágit, mivel az magántulajdon-
ban van. Kényszertatarozásra 
akkor kerülhet sor, ha az épület 

Az 1896-ban megnyitott vendéglőt 98 évvel később bezárták, azóta nem lépett vendég az országos hí-
rű Hági étterembe. Fotó: Karnok Csaba 

állapota oly mértékig leromlott, 
hogy a fölújítás halaszthatat-
lanná válik: a Hágiról ezt még 
nem mondhatjuk el - monda a 
rekonstrukció lehetőségeiről 
Nóvák István szegedi főépítész. 
Az étterem helyreállítása már 
csak azért is kívánatos lenne, 
mert a tervek szerint jövőre 
megszépül a szomszédos Fekete 
ház és előbb-utóbb sor kerül 
több Kelemen utcai épület föl-
újítására is. Köztük igen szo-
morú képet mutat majd a most 

is lehangoló látványt nyújtó 
Hági. 

Az étterem-söröző épülete 
nem műemlék ugyan, de helyi 
védettséget élvez. A főépítész el-
mondta, hogy várhatóan ősszel 
kerül a közgyűlés elé a szegedi 
védett épületek állapotáról és 
sorsáról szóló előterjesztés, 
amely természetesen a Hágira is 
vonatkozik majd. 

A hivatal eszközei korlátozot-
tak: 2001 októberében fölszólí-
tották az étterem tulajdonosát a 

homlokzat helyreállítására, s 
kérték, nyújtsa be a rekonstruk-
cióról szóló tervet. A ház gazdá-
ja azonban nem tett eleget az 
önkormányzat fölszólításának, 
ezért pénzbüntetést szabtak ki 
rá. 

Természetesen szerettük vol-
na, ha a Hági tulajdonosa reagál 
a fentiekre, de az elmúlt napok-
ban többszöri megkeresésünk el-
lenére sem sikerült kapcsolatba 
lépnünk vele. 

NY. P. 

KOVÁCS ANDRÁS 

Május utolsó hetében nyit a II. Makó expó 

A tavalyinál több 
kiállító érkezhet 
A múlt évben kiállító negyven 
cég, vállalkozás duplájára szá-
mítanak idén a I I . Makó expó 
rendezői. A május utolsó hetére 
tervezett általános fogyasztási 
és beruházási termékek szak-
vására idén a korábbinál na-
gyobb területen várja a kiállí-
tókat, látogatókat. 

- A hagyományosnak tekinthető 
ipari-mezőgazdasági és kereske-
delmi kiállítások mellett idén is 
színvonalas kulturális rendezvé-
nyekkel várjuk majd az érdeklő-
dőket - fogalmazott Nagy Imré-
né főszervező, a Maros Menti 
Vállalkozók Szövetségének titká-
ra. - Szeretnénk megrendezni 
egy veteránautó-kiállítást, 
amelynek kiemelt látványossága 
lenne a Makóról elszármazott vi-
lághírű mérnök, Galamb József 
nevéhez köthető Ford T-modell. 
Emellett népművészeti vásár és a 
sportcsarnok előtti színpadon 
megrendezett számos előadás 
szórakoztatja a látogatókat. A ki-
állítás terveink szerint színvona-

las lesz, a sportcsarnokban újfaj-
ta, látványos arculat övezi majd 
a kiállítók standjait. A B pavilon-
ban a legújabb mezőgazdasági 
gépeket és eszközöket mutatják 
majd be a gyártók és a forgalma-
zók. A jelentkezőket a város pol-
gármesteri hivatalába várjuk. 

A II. Makó expó alatt szerve-
zett előadás-sorozat a környezet-
gazdálkodás témájával várja a lá-
togatókat. Szász Györgytől, a 
Makó és Térsége Fejlesztési Kht. 
ügyvezetőjétől megtudtuk: a vál-
lalkozások és a lakosság érdekeit 
szolgáló környezetvédelmi meg-
oldásokról nemzetközileg elis-
mert előadók adnak tájékozta-
tást. Középpontban áll ismét a 
kistérség fejlődésének folyamata, 
ehhez kapcsolódóan Németor-
szág egyik, a makóihoz hasonló 
kistérségének tapasztalatairól 
számol be egy vendég előadó. 

A falu- és vadászturizmus, va-
lamint az ifjúsági turizmus té-
májában szervez konferenciát az 
expó idején a Makói Tourinform. 

I . S Z . 

Feloldják 
a látogatási 
tilalmat 
Lecsengőben az influenzajár-
vány, egyre kevesebb az új meg-
betegedés. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elmúlt héten felére csökkent 
az influenzás betegek száma 
Szegeden. Az influenzajelentő 
szolgálat adatai szerint a város-
ban 1860-an jelentkeztek influ-
enzaszerű tünetekkel a házior-
vosoknál, 50 százalékkal keve-
sebben, mint az előző héten. Az 
ANTSZ megyei járványügyi 
osztályának vezetője, Tombácz 
Zsuzsanna arról tájékoztatta la-
punkat, hogy miután a szám-
adatok azt mutatják, lecsengő-
ben van az influenza, feloldják a 
korábban elrendelt látogatási ti-
lalmat a szegedi fekvőbeteg-in-
tézményekben. 

Csongrád megye több váro-
sában már az elmúlt héten visz-
szahúzódóban volt az influenza, 
a jelentőszolgálat adatai szerint 
ez a tendencia tovább folytató-
dik. 

A vásárhelyi és szentesi tűzoltók 
közösen oltották a lángokat teg-
nap délután két órától a 445-ös 
főút mentén található halastavak 
környékén, Ördöngös közelében. 

Vass Attila tűzoltó százados el-
mondta, hogy a tűz veszélyeztette 
a közeli erdőket, ám továbbterje-
dését sikerült megakadályozniuk. 
A 18 tűzoltó négy autóval, három 

fecskendővel küzdött a lángokkal 
két órán át, s közben meg kellett 
birkózniuk az erős széllel és mo-
csaras talajjal: két gépjármű ben-
ne is rekedt a sárban. 

/ • • 

Égett a nádas Ordöngösön 

Hódmezővásárhely és Szentes tűzoltói közösen dolgoztak. Fotó: Tésik Attila 


