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A kulturális tagozaton keresztül léptek be a pártba 

Száz új szegedi tagja 
van a Fidesznek 

Gyuicsány Ferenc: Sokkal egyszerűbb sportminiszternek lenni 

Küzdelem a hitelességért 

Min dolgozik ? 

A Fidesz által meghirdetett nyi-
tás, a tagozatok megalakulása a 
polgári körökben politizáló em-
bereket is aktivitásra késztette, 
sokan beléptek a pártba. 

Tárkány István, a kulturális ta-
gozat országos tanácsa küldötte-
ként tagja a Fidesz országos vá-
lasztmányának. Rajta kívül 
Csongrád megyét még Dobó 
László képviseli az országos tes-
tületben. - A kulturális tagozat 
megalakulásakor száz új szegedi 
tag lépett be a pártba, ennyivel 
bővült a korábban mintegy 150 
taggal működő szegedi Fi-
desz-szervezet - mondta Tár-
kány István. - A polgári gondol-
kodásmódot, a konzervatív ér-
tékrendet őszintén és nyíltan 
képviselő, városszerte ismert, 
munkájuk által elismert tudo-
mányos emberek, művészek, 
egyetemi oktatók, orvosok és 

más értelmiségiek léptek be a 
kulturális tagozaton keresztül a 
Fideszbe. 

Tárkány hozzátette: a Csong-
rád megyei kulturális tagozat 
megalakulásakor is meghatározó 
szerepet játszottak ezek a szemé-
lyiségek. A tagozat elnöke Pál Jó-
zsef egyetemi tanár, a Professzo-
rok Batthyány Körének tagja. -
Sokan - többek között Tószegi 
Anna egyetemi tanár, vagy Tóbi-
ás Klára képzőművész - hallva 
erről, hogy a tagozatokon keresz-
tül is be lehet lépni a pártba, dön-
töttek a tagság mellett. Az alap-
szabály szerint mindegy, hogy 
előbb valaki párttag és utána je-
lentkezik valamelyik tagozatba 
vagy fordítva. Úgy gondolom, a 
szegedi szervezetnek is jót tett, 
hogy ilyen sokan csatlakoztak 
hozzá, ráadásul nem is akárkik -
közölte Tárkány István. 

G. SZ. L. 

A beteget és az orvost is megviseli a halálos kór közlése 

Nehéz döntés, mikor 
és mit mondjanak 
Jelenleg az orvos dönti el, miként adja a betege tudtára: halálos 
betegségben szenved. A törvény csak azt írja elő, hogy a betegnek 
joga van a tájékozódáshoz, joga van megismerni betegségének 
pontos diagnózisát. 

- Az orvosok, ápolónők lelkéből szakad ki egy-egy darab, amikor a be-
teg súlyos panaszait meghallgatva segíteni próbálnak, és ezt a hiányt 
csak nagyon nehezen lehet pótolni - mondta Mikola István volt 
egészségügyi miniszter a tiszaszigeti háziorvosi rendelő átadásán. Hi-
szen mindig is óriási problémát jelentett, a doktor hogyan közölje pá-
ciensével, nincs vagy csak alig van gyógymód betegségére. 

Ági - ő kérte, hogy ne írjuk ki teljes nevét - három hete tudta meg, 
méhrák támadta meg. - Kezelőorvosom behívott a rendelőjébe, leül-
tetett, majd beszélni kezdett tüneteimről, a különféle vizsgálatok 
eredményeiről - emlékezett vissza a középkorú hölgy. A szörnyű hír 
megviselte, de nem érte teljesen váratlanul. Valamit ugyanis sejtett, 
mert orvosa napok óta gondterhelt arcot vágott, amikor találkoztak. -
Láttam rajta, hogy valamit nagyon akar nekem mondani, csak még 
maga sem tudja, hogyan - folytatta Ági. 

A középkorú nőnek már van egy leánya, de még egy gyerekről álmo-
doztak. Erről most sajnos le kell mondani. - Már arról is beszéltünk, 
hogy esetleg el kell távolítani a méhemet, ez talán megmentheti az 
életemet. Az orvosom szerint ez a beavatkozás sem biztos, de minden 
szalmaszálba belekapaszkodom. Hiszen van egy gyermekem, akit fel 
kell nevelnem és van egy férjem, aki szeret - mesélte könnyeivel 
küszködve Ági. 

Az orvosnak is hatalmas traumát jelent, hogyan tudassa a megvál-
toztathatatlant. - Alig pár hete praktizáltam, amikor egyik betegem-
ről kiderült, mellrákos - mondta a neve elhallgatását kérő doktor. Na-
pokig azon rágódott, hogyan mondja el. Családja is érezte, gond van, 
mert csak szótlanul mászkált a lakásban. Felhívta egy idősebb, ta-
pasztaltabb kollégáját és megkérdezte, mit csináljon. - Leültünk 
munka után egy sörre és elmesélte, neki milyen volt az első ilyen ese-
te. O nem várt ennyit, mint én, hanem egy nap múlva bement a kór-
terembe és kihívta a parkba sétálni páciensét. Ekkor tudatta vele: rá-
kos - emlékezett vissza az orvos. Megfogadta kollégája tanácsát és 
összeszedve bátorságát, másnap leült beszélgetni betegével. 

K.T. 

Kovács László szülész-nőgyógyász professzor 

Új Gúriát hagyják ki, mert onnan nem 
kerülnek vissza élve - kapta tanácsként 
egy, a magyarság ázsiai rokonait meglá-
togatni készülő expedíció indulásra ké-
szülve, egy országos bulvárlap írása sze-
rint. 

Új Gúria?, kérdezi magától az újságol-
vasó. Ez tényleg nóvum. Hol van ? Miután 

Új Gúria 
Ű lap térképet is mellékel a cikkhez, és 
Északnyugat-Kínában precízen feltünteti 
Új Gúriát, föltételezni lehet: nyilván Uj-
guriáról van szó, s az ott élő ujgurokról, 
erről a türk nyelvű népcsoportról, amely-

nek talán valóban lehetnek magyarsággal 
kapcsolatos vonatkozásai. Ujguriából állí-
tólag tényleg nehéz mostanában élve ki-
kerülni, zűrösek a viszonyok - Új Gúriá-
val kapcsolatban viszont ilyen veszély 
nem fenyeget. 

Oda bekerülni sem lehet. 
F.CS. 

A szegedi központban jelenleg is folyik 
például egy új, gyógyszer-implantációs 
fogamzásgátló módszer vizsgálata, 
amelyben 300-an vesznek részt. A bőr 
alá beültetett hatóanyag egyenletesen 
szívódik föl, öt évig is hatékony. Azok-
nak a nőknek javasolják, akik már nem 
akarnak szülni, ám olyan visszafordít-
hatatlan beavatkozástól is ódzkodnak, 
mint a sterilizálás. 

Az úgynevezett sürgősségi fogam-
zásgátlás elterjesztésével is foglalkoz-
nak: a gyógyszer magyar gyártmány, a 
kutatások a hatás időbeli kiterjeszté-
sére irányulnak. Sok országban már 
rendszeresített klinikai eljárás a 
gyógyszeres terhességmegszakítás, 
amivel elkerülhető a több kockázattal 
járó sebészeti beavatkozás. A 
WHO-programban most a hatóanyag-
dózis csökkentésének lehetőségeit ku-
tatják. 

A világ szülészei, nőgyógyászai aligha-
nem egyöntetűen vélekednének, ha a 
legtekintélyesebb, legnagyobb szellemi 
kisugárzású szakmai testületről kérdez-
nék őket: ez a Royal College, a brit szü-
lész-nőgyógyász társaság. A külföldi tu-

dós orvosok közül azokat, akiknek az 
életművét nagyra értékeli a társaság, 
tiszteleti tagjai közé választja. Magyar-
ország szülész-nőgyógyászai közül hár-
man kapták meg eddig ezt az „életműdí-
jat", dr. Kovács László néhány hete ve-
hette át. 

- Kitüntető a Royal College tiszteleti 
tagjának lenni, de nem azt jelenti, 
hogy most már akár pihenhetnék... 
Örülök annak is, hogy az elmúlt há-
rom évben, amikor - kelet-európai or-
szágból elsőként - az Európai Szü-
lész-Nőgyógyász Szövetség elnökeként 
tevékenykedtem, sikerült elérni, hogy 
két, eddig különálló európai szakmai 
szervezet egységesüljön. Nemsokára, 
novemberben lesz Chilében a nő-
gyógyász-világkongresszus, amelyen 
két kerekasztal-konferenciát is veze-
tek. Az egyetemen - a gyógyítás és a 
tanítás mellett - a reprodukciós egész-
ség témájú doktori programot veze-
tem, igyekszem segíteni a tehetséges 
fiataloknak ambícióik érvényesülésé-
ben - fejezte be a beszélgetést Kovács 
László professzor. 

S. E. 

Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és 
sportminiszter szerint tárcája mozgástere 
és lehetőségei teljesen mások, amikor 
sport-, gyermek- vagy ifjúságpolitikai kér-
désekben kell állást foglalnia. A miniszter a 
Hallgatói Mozgalom 15 éves fennállását 
ünneplő tanácsülés apropójából járt Sze-
geden. 

- Szokatlan beszédet mondott... 
- Nekem tetszett. Mi volt benne a szokat-

lan? 
- Az, hogy a szakterületéről szólt. Arról 

beszélt, amiről egy gyermek-, ifjúsági és 
sportminiszternek kell. Jelen esetben ifjú-
ságpolitikáról. 

- Azt gondolom, mindenkinek meg kell 
vívnia a maga küzdelmét a hitelességéért. 
Ez fontos, de nem a legfontosabb. Tény, 
hogy az utóbbi időben többnyire ez volt na-
pirenden a parlamentben és a sajtóban egy-
aránt. 

- Legutoljára talán akkor beszélhetett a 
tárcáját érintő dologról, amikor a férfi póló-
csapat júliusban megnyerte a világbajnok-
ságot. 

- Akkor a sport volt fontos, ezen a néhány 
napon meg a felsőoktatás, a hallgatói önkor-
mányzatok, az ifjúságpolitika. Most erről 
kellett szólnom. Teljesen más a tárca moz-
gástere az ifjúság- és más a sportpolitikában. 
Utóbbi területen az állami sportpolitika -
már ha van ilyen - irányítása a feladatunk, 
míg a gyermek- és az ifjúságügy más tárcák-
hoz is hozzátartozik. Itt elsősorban a civil 
társadalmi párbeszéd kialakítására kell odafi-
gyelnünk. 

- Melyik a nehezebb terület 1 
- Sportminiszternek sokkal egyszerűbb 

lenni. Egy generáció új, jobb életesélyeit meg-
teremteni lényegesen bonyolultabb feladat, 
mint eldönteni azt, hogy az adóforintokból 
hogyan támogassuk az él- és a szabadidő-
sportot, milyen a viszonyunk az egyes sport-
ágakkal. 

- Az ifjúságügyekkel szinte összenőtt a 
felsőoktatás. Máshonnan nézi ugyanazt a 
célcsoportot, az egyetemistákat, főiskoláso-
kat, mint Magyar Bálint oktatási minisz-
ter? 

- Mielőtt eljöttem Szegedre, konzultáltam 
vele arról, hol tart a felsőoktatási törvény 
módosításának vitája, mit szólnak hozzá a 
hallgatói önkormányzatok, ő mit gondolt 
ezekről, hiszen ugyanazt a kormányt képvi-
seljük. Azt még hozzátenném, hogy az ifjú-
ságpolitika lényegesen szélesebb terület, 
mint az oktatáspolitika. 

- Visszakanyarodnék a sporthoz és a köz-
élethez. Néhány héten belül kétszer is győ-
zött. Egyszer, amikor célba ért egy marato-
ni futóversenyen, illetve a parlamentben is, 

Gyurcsány Ferenc: Az ifjúságpolitika tágabb, mint az oktatáspolitika. Fotó: Gyenes Kálmán 

amikor Szili Katalin szavazatával elfogadta 
a Tisztelt Ház Szijjártó Péter fideszes kép-
viselő interpellációjára adott válaszát. Me-
lyik volt a nagyobb győzelem ? 

- A maratoni, hiszen az egy valóságos telje-
sítmény volt, valóságos versenyben. Szili Ka-
talin szavazatának önmagában szerintem 

ilyen értelmezése nem lehetséges. Egy politi-
kai vitában megmutatta a kormányoldal, 
hogy képes folyamatosan többségben lenni a 
vele rivalizáló ellenzékkel szemben. S ez így 
van rendjén, remélem, mindig is így fog ma-
radni. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Nemrég Londonban vehette át a Ro-
yal College tiszteleti tagságáról szóló 
díszes oklevelet, hamarosan pedig 
Chilében szerepel egy világkongresz-
szuson. 

Mintha nemzetközi szereplései in-
kább szaporodnának - pedig az idén 
adta át dr. Pál Attila professzornak, a 
női klinika igazgatójának a WHO sze-
gedi központjának vezetését. Hogy az 
egészségügyi világszervezet együttmű-
ködő központjainak egyike dr. Kovács 
László vezetésével 3léve működhetett 
Szegeden, nagy gyakorlati hasznát lát-
ta a hazai, sőt a kelet-európai szülé-
szet-nőgyógyászat is. De legfőként a 
betegek. 

- A WHO humán reprodukciós kuta-
tási programjában való részvételünk ta-
lán a klinika és az egyetem nemzetközi 
elismertségét is növelte - magyarázza 
Kovács professzor. - Fontosabb azon-
ban, hogy azzal az előnnyel is jár, hogy a 
szegediek és környékbeliek a Magyaror-
szágon még nem regisztrált, korszerű 
gyógyszerekhez és eljárásokhoz férhet-
nek hozzá. 

Kovács László a nemzetközi együttműködés egyik nagy előnyének tartja, hogy 
k o r s z e r ű g y ó g y s z e r e k h e z és e l j á r á s o k h o z f é r h e t n e k h o z z á . Fotó: Schmidt Andrea 


