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Politikai támadásként értékeli Mind-
szent függetlenként megválasztott pol-
gármestere, hogy nyílt levélben ipar-
szerű gyerekneveléssel vádolja őt és 
feleségét Kovácsné Danicska Tünde. A 
Zsótér házaspár összesen tizenegy 
gyermekről gondoskodik - nyolcan kö-
zülük állami gondozottak. Kovácsné 
azt mondja, csupán magánvéleményét 
írta le, a Fidesz helyi szervezete pedig 
elhatárolódott az esettől. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Illetlen, hogy egy zeneiskola növendé-
keinek hangversenyéről a saját gyerme-
kük fellépése után feláll, s családjával 
együtt elvonul a mindszenti polgár-
mester, Zsótér István - véli Kovácsné 
Danicska Tünde, aki a Mindszenti Ri-
portban nyílt levélben fogalmazta meg 
kritikáját. A történet azonban ezzel 
még korántsem ért véget. A levél meg-
jelenését ugyanis egy szópárbaj követ-
te. Vagy legalábbis - Kovácsné elmon-
dása szerint - egy vehemens utcai véle-
ménynyilvánítás, amellyel a polgár-
mester felesége, Zsótérné Kerdivári Ka-
talin illette a Kovács családot. Ami egy 
újabb nyílt levelet szült, miután Da-
nicska Tünde úgy érezte: meg kell vé-
denie magát. 

Elszabadultak az indulatok 
Ez azonban nemhogy megnyugtatta 

volna a kedélyeket, inkább tovább fokoz-
ta az indulatokat. Kovácsné ugyanis meg-
jegyezte: ő azok közé a nagycsaládosok 
közé tartozik, akik saját, vér szerinti gyer-
meket nevelnek, s nem iparszerűen, pén-

NEM FIDESZES 
ÁLLÁSPONT 
A mindszenti fideszesek elhatáro-
lódnak Kovácsné észrevételeitől. 
Hevesi Tamás, a párt helyi szerveze-
tének elnöke közleményben tudtatta, 
hogy a nyílt levél nem a kisvárosi fi-
deszesek álláspontja, hanem egy 
családját példaértékűen nevelő, 
többgyermekes családanya magán-
véleménye. Ugyanakkor az őszi vá-
lasztásokra egy etikai kódex létreho-
zását javasolják, amelyben minden 
jelöltnek vállalnia kellene, hogy a 
család lejáratása nem lehet a kam-
pány része. 

zért állami gondozottakat, fényes dajkai 
segédlettel. Utalt a polgármester feleségé-
nek nevelőszülői foglalkozására, no meg 
arra, hogy náluk is több gyermek van -
hármat nevelnek - , mégsem távozik el 
idő előtt egy-egy rendezvényről, pedig ő 
nem a város vezetője. 

Ezt csak szívből lehet csinálni 
- Nem a nagycsaládosokat, s nem is a 

nevelőszülőket akartam ezzel a meg-
jegyzéssel bántani. Tudom, hogy az álla-
mi gondozottaknak sokkal jobb család-
ban felnőni, ugyanakkor a polgármes-
ternek elvárható kötelezettségei is van-
nak - jelentette ki Kovácsné, aki nem 
gondolta, hogy véleménye ekkora vihart 
kavar. 

- Előfordult, hogy egy-egy rendezvény-

ről idő előtt távoztunk, de annak meg-
volt az oka - állapította meg ugyanakkor 
Kerdivári Katalin. A Zsótér család jelen-
leg 11 gyermeket nevel, köztük három 
saját csemetét és nyolc állami gondozot-
tat. - Volt, hogy azért kellett hazamen-
nünk, mert az egyik bepisilt, a másik be-
kakilt, a harmadik pedig lázasan feküdt 
otthon. De úgy vélem, ez nem indok ar-
ra, hogy támadják a családunkat. Ezt 
csak szívből lehet csinálni, s nem pén-
zért, hiszen a havi fizetésem nevelőszü-
lőként 70 ezer forint - mondta. A fényes 
dajkai kíséretről pedig annyit jegyzett 
meg: egy nyugdíjas óvónő segíti a mun-
káját. Zsótérné mindezt politikai táma-
dásnak minősítette, s szerinte ez már az 
őszi választásokról szól. - Szó sincs 
semmiféle politikáról vagy kampányról 
- állítja ugyanakkor Kovácsné, aki azt 
mondja: magánemberként írta a nyílt 
leveleket. 

Kampányba kevert család? 
Kampányt gyanít viszont az ügy mö-

gött a függetlenként megválasztott pol-
gármester is. Elmondta: a Mindszenti 
Riport egy Fidesz közelinek mondható 
kiadvány, sőt Kovácsné a párt helyi szer-
vezetének lapjába is ír, legalábbis az 
impresszum szerint. A családot viszont 
nem szabad belekeverni a kampányba, s 
nem is hagyja, hogy gyalázzák a sajátját 
- hangsúlyozta Zsótér István. Hozzátet-
te: elképesztőnek és minősíthetetlennek 
tartja a nevelőszülők munkáját érintő 
megjegyzést. Bár lezártnak tekinti az 
ügyet, de ha hasonló eset előfordul, ak-
kor jogi úton vesz elégtételt, nyilatkozta 
lapunknak. 
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• • A Siemens PSE Kft. a Siemens 
S i r I y I t , | \ | j program- ós rendszerfejlesztéssel foglalkozó 

csoportjának vállalata. 
Folyamatosan bővülő szegedi fejlesztőbázisunkba, informatikai projekt-
jeinkhez keresünk felsőfokú végzettséggel rendelkező, angolul jól beszélő: 
• JAVA ÉS C++ FEJLESZTŐKET, telekommunikációs, illetve 

egyéb beágyazott rendszerekhez, valamint alkalmazások fejlesztésére. 
A feladatok ellátásához objektumorientált programozásban, a JAVA, 
és/vagy a C++ programozási nyelvek, valamint különféle WEB-
technológiák használatában jártas jelentkezőket várunk, 
(ref.: 0605-ENT-DM) 

• Tapasztalt, illetve JUNIOR PROJEKTVEZETŐKET, 
szoftverfejlesztési területen szerzett projektvezetői, irányítási gyakoriat-
tal, nagyfokú teherbírással, szervezőkészséggel és tárgyalóképes 
angolnyelv-tudással. Szoftverfejlesztési gyakorlat Java és/vagy C++ 
programozási nyelvekben feltétel. A nemzetközi környezetben szerzett 
tapasztalat ós a telekommunikációs ismeretek előnyt jelentenek, 
(ref.: 0605-PL-DM) 

Az állások betöltéséhez önállóság, kreativitás, valamint - projekttől függően 
- eltérő mértékű utazási hajlandóság szükséges. Jelenlegi projektjeinkről, 
továbbá a feladatok ellátásához szükséges ismeretekről részletesebben 
a www.pse.siemens.hu/allas oldalunkon tájékozódhat. A többéves 
projekttapasztalattal rendelkező szakértők, illetve a kevesebb jártassággal 
rendelkező pályakezdők jelentkezését egyaránt várjuk. 
Versenyképes jövedelmet, szakmai fejlődést, modern eszközöket 
és munkakörnyezetet kínálunk. 
A jelentkezéseket magyar ós angol nyelvű, fényképes önéletrajzzal 
és kísérőlevéllel folyamatosan várjuk a palyazatok.pse@siemens.com 
cfmre. Az állás referenciaszámát a kísérőlevélben kérjük feltüntetni! 
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Iparszerű gyermeknevelést emlegetett Kovácsné nyílt levelében 

A mindszenti polgármester 
politikai támadásról beszél 

Zsótér István feleségével és két saját gyermekükkel, Zsomborral és Zsófival. A családot nem szabad belekeverni a kam-
pányba - mondja a házaspár Archív fotó: Tésik Attila 

Szegedi orvosok segítettek a farkastorkú, nyúlszájú lányon 

Marikára új élet vár 
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A farkastorokkal és nyúlszájjal szü-
letett tótkomlósi Máriának nagyon ne-
héz volt az élete - egészen mostanáig. A 
szegedi szájsebészek és fogorvosok az 
utóbbi négy évben teljesen ingyen ál-
lították helyre a fiatal lány arcát, szá-
ját, és ezzel az önbecsülését is. Marika 
most új életet kezdhet. 

Nyugodtan várakoztunk Opalcsik Má-
riával tegnap délelőtt Benedek Gábor 
szegedi rendelőjében. A tótkomlósi lány 
az utolsó kezelésre érkezett a fiatal fog-
orvoshoz. 

A huszonnyolc éves Marika farkasto-
rokkal - vagyis az orr- és a szájüreg közti 
nyitott szájpadlással - és nyúlszájjal 
született, felső fogsorának elülső része 
pedig szinte teljes egészében hiányzott. 
A fiatal lány hat évvel ezelőtt munkatár-
sai biztatására fordult egy országos tévé-
hez a problémájával. Alacsony jövede-
lemből élő családja nem tudta kifizetni a 
rendellenességet eltüntető műtétet. Az 
egészségbiztosító szerint ugyanis ez csu-
pán szépészeti beavatkozásnak számít, 
ezért nem finanszírozza. A műsor után 
jelentkezett egy pesti plasztikai sebész, 
aki megígérte, megműti Marikát - ám 
nem sokkal később eltűnt, maga helyett 
másokat ajánlva. Miután másfél évig hi-
tegették és küldözgették orvosokhoz, a 
fiatal lány elhatározta: máshol keres 
megfelelő szakembert. Eközben jelent-
kezett a szegedi Keszte Gábor, aki vállal-
ta, hogy bemutatja őt fogorvos ismerő-
sének, és a kezelésekre el is szállítja Ma-
rikát. Benedek doktor ekkor kezdett fog-
lalkozni a tótkomlósi lánnyal, egykori 
egyetemi tanárához, Kovács Ádám száj-
sebész professzorhoz is beajánlva. 

- Kedvesen fogadtak a szegedi sebé-
szek, rögtön konzíliumot tartottak, és ki 
is jelölték az első műtétem időpontját. 
Ennyi hitegetés, átvágás után először 
nem is akartam elhinni - mesélte az új 
fogpótlásával még furcsán beszélő lány. 
Marika elmondta: az első beavatkozás 
volt az egyik legkeményebb. Ekkor vet-
tek ki egy darabot a csípőcsontjából, 
hogy azzal zárják be a nyitott szájpad-
lást, szervezete azonban kilökte a cson-
tot. A sebészek nem adták föl: két hétre 
a szájpadlásához varrták a nyelvét, hogy 
annak egy része pótolja a hiányzó részt. 

Ez volt a második legnehezebb műtét, 
amit még másik négy követett. A lány 
kitartó volt: ha egyszer elkezdte, nem 
adhatja föl! A műtétek négy éve alatt 
édesanyja és testvérei tartották benne a 
lelket. Gyerekként Marika még édes-
anyját hibáztatta állapotáért. - Szegényt 
sokat bántottam, nem értettem meg, 
hogy nincs pénzünk a műtétre, hiába 
piszkálnak miatta az osztálytársaim. 
Azóta persze már bocsánatot kértem tő-
le mindenért - mondta el Marika. 

- Az ismerkedésben zavart leginkább 
ez a rendellenesség: a fiúk azért nem jár-
tak velem, mert szégyelltek. Most már 
én válogatok közülük - mondta dacos 
szemmel, szélesen nevetve. Marika per-
sze tréfált egy kicsit, hiszen már megta-
lálta az igazit, akivel egy kisebb megsza-
kítástól eltekintve négy éve jár együtt. 
Kedvesében azt becsüli a leginkább, 
hogy úgy fogadta el, amilyen volt - vele 
ugyanis még a műtétek előtt jött össze. 

Házasságra és családalapításra egyelő-
re még nem gondol, fontosabb lenne 
számára egy Tótkomlóshoz közeli mun-
kahely megszerzése, és egy kis „kuny-
hó" megvétele, hogy abba költözhessen 
párjával. Ehhez mindössze pár százezer 
forint hiányzik, hitelt viszont nem kap, 
mert egyelőre nincs munkája. - Nincse-
nek konkrét terveim, mert amit eddig 
terveztem, abból semmi sem jött össze. 
Amit hoz az élet, azt elfogadom - nevet-
te el magát az orvosi kezelések súlya alól 
felszabadult Marika. 

T.R. 

E G Y M I L L I Ó A SZÁJBAN 
m - Arra esküdtem föl, hogy segítsek az em-

bereknek, még ha ezért nem is kapok 
pénzt. Sokszor az emberi érzések, a méltó-
ság tiszteletben tartása fontosabb, mint az 
anyagiak - magyarázta dr. Benedek Gábor, 
miért vállalta el Marika ingyenes kezelését. 
Mint a doktor elmondta, nemcsak a komp-
likált fogászati beavatkozások tartottak 
évekig de össze kellett hangolni az beavat-
kozásokat a szájsebészekkel, fogtechni-
kusokkal és fogszabályozási szakemberek-
kel is. A beavatkozások és kezelések össz-
költségét - amit minden szakember ingyen 
végzett - egymillió forintra becsülte a sze-
gedi fogorvos. 

Marika megkapja új fogsorát. Új életben reménykedik Fotó: Karnok Csaba 

ims 

Keresse folyamatos 
akcióinkat irodánkban! 

Korfu 42 900 Ft-tól 
Mallorca 59 900 Ft-tól 
Egyiptom 49 900 Ft-tól 
Rodosz/Kos 49 900 Ft-tól 
Tőrökország 59 900 Ft-tól 

Nyaralások, körutak, 
városlátogatások, vízum, 

hajóutak, biztosítás. 
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