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Lamperth: az ellenzék felelőtlen kijelentéseivel riogatja az embereket 

Számon kérhetők az ígéretek 
Lamperth Mónika (képünkön) 
belügyminiszter lapunknak 
adott interjújában kijelentette, 
a rendőrségnél elrendelt meg-
szorító intézkedéseknek nem 
lesz negatív hatása. 

- A választások előtt valameny-
nyi párt kampányában kiemelt 
helyet foglal el a közbiztonság, 
a rendőrség, a rendőrök anyagi 
helyzetének javítása. A kor-
mányváltás után mintha semmi 
nem változna, sót, ha lehet, még 
rosszabb a helyzet. A rendőrség 
ezúttal is csak a kampányban 
volt fontos ? 

- Nem, nincs igaza. A Med-
gyessy-kormány ugyanis nem-
csak választási ígéreteiben, ha-
nem a kormányprogram része-
ként is kiemelten kezeli a rend-
őrség anyagi helyzetének meg-
szilárdítását, a közbiztonság ja-
vítását. Sok mindent örököltünk 
az előző kormánytól, sok olyat, 
amin feltétlenül változtatnunk 
kell, és változtatni is fogunk. 
Ezek közé tartozik a rendőrség 
megbecsülése, elismerése, támo-
gatása is. 

- Ennek azért ellentmond, 
hogy a napokban rendkívüli ta-
karékossági intézkedéseket 
rendelt el az országos rendőrfő-
kapitány, s a rendőrség is meg-
kapta a maga csomagját. 

- Én sem szeretem a csomago-
kat! Azonban, ha megengedi, 
megemlítek egy-két, szerintem 
fontos körülményt. Az idei költ-
ségvetést még nem a szocialis-
ta-szabaddemokrata koalíció ké-
szítette el. Amikor átvettem a 
belügyi tárca irányítását, 49 mil-
liárd forint hiányt tártunk fel, 

ezért minden területen kénytele-
nek voltunk takarékossági intéz-
kedéseket meghozni. Arra kér-
tem Salgó László országos főka-
pitányt, hogy ezek az év végéig 
tartó kényszerintézkedések a 
rendőrség működőképességét, a 

Fotó: Miskolczi Róbert 

rendőrök járandóságát és szociá-
lis ellátását ne érintsék. Ezekre 
ígéretet kaptam. 

- Magyarországon a kor-
mányváltásokkal összekapcso-
lódik a rendőrség vezetőinek 
cseréje, ami országos szinten 

már megtörtént. Várható-e sze-
mélyi változás a megyei főkapi-
tányságok élén 1 

- Nem foglalkozom személy-
cserékkel, a kérdés nincs napi-
renden. 

- A napokban Rákos Tibor 
szegedi képviselő sajtótájékoz-
tatóján azt állította, a közalkal-
mazotti béremelés nemhogy a 
kormány által ígért ötven, ha-
nem néhány esetben még a tíz 
százalékot sem éri el. Kinek és 
mit higgyenek el a közalkalma-
zottak? 

- A Fidesz-Magyar Polgári Párt 
képviselője egyszerűen nem 
mondott igazat. Az volt a célja, 
hogy az önkormányzati választá-
sok előtt, a választási kampány 
részeként megpróbálja elbizony-
talanítani a közszférában dolgo-
zókat. Állításait számokkal kel-
lene alátámasztania, de nem 
tudja. 

- A Fidesz több vezető vezető 
politikusa állítja, hogy a Med-
gyessy-kormány mostani oszto-
gatását jövőre jelentős áremelés 
követi, azaz amit most ad, azt 
jövőre visszaveszi. Minek eme-
lik az árát? 

- A Fidesz politikusai ugyanazt 
mondják, mint az országgyűlési 
választások előtt, alatt, után: fe-
lelőtlen kijelentéseikkel riogat-
ják az embereket. A Med-
gyessy-kormány - ezt az első 
száz nap bizonyította - nem fele-
lőtlenül ígért, ami a választási 
kampányban elhangzott, szá-
monkérhető. A jövő évi költség-
vetés pedig minden hamis állí-
tásra választ fog adni, azokat 
meg fogja cáfolni. 

OLÁH ZOLTÁN 

Közszolgát 

keresünk 
SULYOK ERZSÉBET 

Mire gondoljunk ? Milyen okra ? Ha most lennének a helyhatósági 
választások, 1600 településen nem tudnának polgármestert vá-
lasztani. Kétezer településen elmaradna a voksolás, mert nem je-
lentkeztek elegen a képviselői helyekért. Állítólag nem volt még 
ilyen az első szabad választások óta. Hogy pár nappal a jelöltállí-
tási határidő lejárta előtt ilyen hiányokat kelljen regisztrálni. 

A tények fölturbózására, a gyors általánosításra hajlamosak szél-
sőséges következtetésekre juthatnak, a viccgyárosok élcelődhetnek, 
kilátásba helyezve az állam érdektelenség miatti gyors elhalását. De 
van-e valami komoly megfontolásra érdemes a jelenség mögött ? 

Minden bizonnyal. Nekem föltűnt mostanában, hogy politikai 
hovatartozástól függetlenül milyen sokan és gyakran emlegetik a 
mostani választás előtt - a szolgálatot. Azt ugyanis, hogy egy telepü-
lés önkormányzati vezetőjének, képviselőjének lenni nem valami-
féle egyéni haszonnal kecsegtető vállalkozás, hanem közszolgai fel-
adatok önzetlen vállalása. Az önzetlen kifejezés mögött azt is sejte-
tik, hogy nemcsak egyszerűen a személyes haszon maradhat el a 
négyéves ciklusban, hanem kifejezett személyes kár is származhat 
belőle. Amit ugyebár a köz érdekében visel el, vállal magára az illető 
közösség képviselője. Ez benne van a pakliban - mondják. 

Talán éppen azért, mert évek óta ennek a szöges ellentétét ta-
pasztalják ? Vagyis azt, hogy „megéri " polgármesternek, települési 
képviselőnek lenni ? Talán elegük van a népeknek a választottja-
ikból, akik a szemük előtt szedték meg magukat a köz kárára és a 
fülük hallatára fütyültek a köz érdekeire? Talán a közszolgaság 
fölerősödött igénye miatt ódzkodnak sokan a jelöltté válástól?Mi-
ért pont ők legyenek önzetlenek az önzés tengerében ? Mások ér-
dekeit tekintők az önös érdekharcokban ? Arról van-e szó, hogy az 
elődeik lenyúltak már maguknak minden lenyúlhatót és most 
őket fölszólítják alázatos szolgálatra - elvont értékek jegyében ? 

„Nem vagyok hülye!" - válaszolt szűkszavúan és szókimondón 
a saját vállalkozásait sikeresen irányító gazdasági vezető arra a 
kérdésre, miért nem jelölteti magát a város polgármesterének. 
Társasága nem is igényelt bővebb magyarázatot. Úgy látszott, 
mindenki pontosan érti. Vagyis úgy látszott, a magyar demokrá-
cia tizenkettedik évére alaposan lejáratódott... Mi is? Szokás 
mondani minálunk, hogy a pohtika. Valamivel pontosabban: a 
pártok. Még pontosabban: a pártalapon szerveződő érdekek. Ami 
meg nem pártalapon szerveződik, annak nincs semmi súlya. 

Turbózás nélkül: alighanem komoly figyelmeztetés ez a mostani 
jelölthiány. Még akkor is, ha a hét végére betelik a jelöltlétszám. 

Még tizenhárom településen nincs polgármesterjelölt 

Hiány és túlkínálat 
képviselőjelöltből 
Folytatás az 1. oldalról 

Szegeden is hasonló a helyzet: a 
25 egyéni körzetben eddig 99 
képviselőjelölt adott le kellő szá-
mú ajánlószelvényt. Hivatalos 
adatok szerint a 7. körzetben egy 
jelölt van, a többiben legalább 
hárman indulnak, de van olyan 
is, ahol hatan pályáznak a képvi-
selői helyre. Amennyiben a helyi 
választási bizottság érvényesnek 
találja Csapó Balázs, a Szegedért 
Egyesület elnöke által tegnap le-
adott ajánlószelvényeket, úgy a 
polgármesterjelöltek száma is 
háromra emelkedik - tudtuk meg 
Mezey Róberttől. Szeged város 
jegyzője hozzátette: 48 kisebbségi 
önkormányzati képviselőjelöltet 
is nyilvántartanak. így a mostani 
adatok szerint tíz kisebbségből 
hét indulhat a választáson. 

Amennyiben szeptember 27-
én 16 óráig egy településen egy 
polgármesterjelölt sem ad le 
megfelelő számú érvényes aján-
lószelvényt, vagy valamely egyé-
ni képviselői körzetben ugyanez 
a helyzet áll fenn, október 20 
után időközi választással töltik 
be a tisztséget. A polgármesteri 
teendőket ez idő alatt a település 
korábbi első embere látja el. 

A törvény még egy, ritkán elő-
forduló eshetőségre is kitér. Ha a 

polgármesterjelöltek közül az el-
ső kettő holtversenyben végez, 
azaz ugyanannyi szavazatot kap, 
az új választásig hivatalban ma-
rad a jelenlegi polgármester. így 
elképzelhető az is, hogy átmene-
tileg a régi polgármester vezeté-
sével működik az újonnan vá-
lasztott képviselő-testület. 

K.B. 
• 

Meglepő, hogy Deszken és Pusz-
tamérgesen nincs hivatalos pol-
gármesterjelölt, holott a jelenlegi 
polgármesterek hangsúlyozták, 
indulnak a választásokon. - Ter-
mészetesen megméretem ma-
gam - nyilatkozta lapunknak Si-
micz józsef. Deszk polgármeste-
re hozzátette: több mint 1200 
kopogtatócédulát gyűjtött össze, 
azonban a múlt héten csak szá-
zat adott le. Deszken legalább 
kettő közül választanak, ugyanis 
Stadler Ferenc agrármérnök, füg-
getlen jelölt is összegyűjtötte a 
szükséges ajánlószelvényt. 

Pusztamérgesen a község első 
embere, Börcsök Antal újra indul 
a választásokon. Azt azonban 
nem tudja, kikkel kell megmér-
kőznie. Hivatalosan még senki 
nem jelentette be, hogy elindul a 
jelenlegi polgármesterrel szem-
ben. 

B . Z . 

Bölcsészfelkészítés 
A Tehetségért Mozgalom szerve-
zésében felvételi előkészítő tan-
folyam indul szeptember 28-án a 
Szegedi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán. Ma-
gyar nyelv és irodalomból, törté-
nelemből, angolból, németből, 
illetve megfelelő számú érdeklő-
dő esetén olaszból, latinból, spa-
nyol és francia nyelvből, vala-
mint filozófiából hirdetnek meg 
kurzusokat. A konzultációkat 

szombatonként tartják bölcsész-
kari oktatók, az első félévben hat 
összesen hat alkalommal. A fel-
készítés minden olyan felsőokta-
tási intézményre vonatkozik, 
ahol a felvételi tárgyak meg-
egyeznek az előbbiekkel. Az első 
konzultáció szeptember 28-án 
10 órakor kezdődik a bölcsészkar 
Auditórium Maximumában. Ér-
deklődni a 62/544-128-as tele-
fonszámon lehet. 

Kitárt szívvel a műtőasztalon 
Folytatás az 1. oldalról 

Két műtő van a szegedi szívsebé-
szeti centrumban, az ország hat 
másik szívsebészetén ennél min-
denütt több. Ott, ahol több a mű-
tő, több az operáció. Sokat ope-
rálni nem a munkaidő kitöltése 
miatt muszáj, hanem mert a 
szívosztályokon valóság a sta-
tisztika: rengeteg a szív-érrend-
szeri beteg, akiket minél hama-
rabb meg kell operálni, különben 
a várólistáról már nem a műtőbe 
visz az útjuk. A feszített tempó 
mellett is 3-4 hetes a várakozás, 
kivéve, ha sürgős esetről van szó. 

A szegedi szívsebészeten nem-
csak a kevés műtő gátja a minél 
több operációnak, hanem az is, 
hogy a szükségesnél kevesebb az 
intenzív osztályon lévő ágy. 

A szegedi szívsebészek az ágy-
és műtőhiányt pótlandó változ-
tattak az operációs technikán, 
aminek köszönhetően a beteg a 
szívműtét másnapján már el-
hagyhatja az intenzív osztályt. 

A dél-magyaroszági szívsebé-
szeti centrum az egyik legrosz-
szabb állapotban levő klinika 
épületében mindössze egy folyo-
sónyi helyet foglal el. 24 ágyon 
váltják egymást Csongrád, 

Bács-Kiskun és Békés megye sú-
lyos szívbetegei. Pécsett és Deb-
recenben többszintes épületet 
birtokolnak a szívsebészeti köz-
pontok, amik luxuskivitelű palo-
ták az itteni felszereltséghez ké-
pest. A hét hazai szívsebészeti 
centrum közül a szegedi körül-
ményei a legrosszabbak, de a se-
bészcsapat fiatal, lelkes. Imádnak 
operálni, hiszen a sebész életben 
tartója, ha járhat a keze, s halála, 
ha tétlenül asszisztál. Bogáts Gá-
bor főorvos pedig hagyja a fiatalo-
kat műtőasztalhoz állni, mert így 
szereznek rutint, gyakorlati tu-
dást. Beteg pedig van bőven: cse-

csemők, fiatalok, s idősek, min-
den korosztály. Az operációknak 
több mint a fele koszorúérműtét, 
30 százaléka szívbillentyű-operá-
ció, 10 százalék a veleszületett 
fejlődési rendellenesség korrekci-
ója miatt történik. 

A szívátültetésről Bogáts főor-
vos azt tartja: a szakmai felké-
szültség megvan ehhez a laiku-
sok által misztifikált, de ugyan-
akkor technikailag nem túl bo-
nyolult műtéthez. Am a körül-
mények nem olyanok, hogy 
programszerűen végezhessenek 
szívátültető műtéteket. 

KALOCSAI KATALIN 

Vajdasági gyerekek gyógykezelése Magyarországon 

Segítség a háború sújtotta országnak 
Beteg vajdasági gyerekek magyarországi ke-
zelésének, valamint a vajdasági egészség-
ügyi intézmények anyagi támogatása a célja 
a gyűjtőakciónak. 

A délszláv háború következményeként az 
egészségügyben is kritikus a helyzet Jugoszlá-
viában, ezen belül a Vajdaságban. Emiatt nem-
zetközi segítségre van szükségünk - kezdte 
tegnap tájékoztatóját a vajdasági parlament 
alelnöke, Miroslav S. Mrnustík azon sajtóbe-
szélgetésen, amelyen aláírták a magyarországi 
Gyors Újrakezdés Alapítvánnyal közös felhí-
vásukat. A háború miatt megrongálódott kór-
házakban, egészségügyi intézményekben 
alapvető eszközök, műszerek hiányoznak és 
országos gyógyszerhiánnyal küszködnek. 

Az alelnökének helyzetértékelését a tavaly 
létrehozott Gyors Újrakezdés Alapítvány ala-
pítója, Székelyhídi István személyes tapaszta-
lataival egészítette ki, s elmondta: 12 vajdasá-
gi kórház főorvosának beszámolójából kide-
rült: a rákgyógyszerek nem, vagy drágán kap-
hatók, a művesekezelésre szoruló betegeknek 
kevés esélyük van dialízishez és gyógyszerhez 
jutásra, különösen kétségbeejtő a helyzet a da-
ganatos gyermekek gyógykezelése terén. 

A kritikus helyzetben levő országnak a Gyors 
Újrakezdés Alapítvány már nyújtott segítsé-
get, a támogatás folytatása érdekében fordul-
nak most a magyarországi nagyvállalatokhoz, 
intézményekhez, köztük a nyugati multinaci-
onális cégek hazai képviselőihez. Az alapít-

A vajdasági parlament alelnöke, Miroslav S. Mrnus t ik (balról) és Székelyhídi István, a 
Gyors Újrakezdés Alapítvány képviselője írta alá a dokumentumot . Fotó: Karnok Csaba 

vány a pénzadományokból a súlyosan beteg vé teszik, hogy két beteg gyermek - egy vajda-
vajdasági gyerekek magyarországi gyógykeze- sági szerb és egy magyar - megkaphassa a szá-
lését, valamint további segélyszállítmányokat mára szükséges gyógykezelést hazánkban, 
finanszíroz. Az eddigi pénzadományok lehető- K. K. 


