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Felújítássorozat a vásárhelyi Bercsényi dandárnál 

Körlevélben figyelmeztetett a kamara 

Ügyvédbűnök, jogerkölcsök 
Tartózkodjanak jogellenes magatartástól! Ez 
a figyelmeztetés áll abban a körlevélben, 
amit a megyei ügyvédi kamara juttatott el a 
megye valamennyi ügyvédjéhez. 

Körlevélben szólította fel a Csongrád Megyei 
Ügyvédi Kamara a térség ügyvédeit, hogy tar-
tózkodjanak jogellenes magatartástól. A levél-
ből kiderült, nem véletlenül fogalmazódott 
meg ez a felhívás, ugyanis jelenleg két ügyvéd 
ellen három évet meghaladó szabadságvesz-
téssel fenyegetett bűncselekmény ügyében 
született vádirat. Annyira rossz lenne a hely-
zet ügyvéd körökben, hogy már levélben kell 
tisztességre - vagy ahogy a jog fogalmaz: jog-
követő magatartásra - felszólítani az ügyvéde-
ket? - kerestük meg kérdésünkkel Dobozy Le-
ventét, a megyei ügyvédi kamara elnökét. 

- Csongrád megyében semmivel sem rosz-
szabb a helyzet, mint az ország más térségei-
ben. Ügyvédeink semmivel sem fogékonyab-
bak a bűnre, mint a más vidékeken élő kollé-

gáik. Hozzáteszem: semmivel sem bűnöseb-
bek, mint a más szakmában dolgozók - kezd-
te válaszát Dobozy Levente. 

- Ám tagadhatatlan, hogy gondok valóban 
mutatkoznak az ügyvédi pályán, ugyanis je-
lenleg jóval több ügyvéd dolgozik, mint azt az 
ügyek száma indokolná. Különösen igaz ez 
Csongrád megyére, ahol a főváros után a leg-
több, mintegy 450 ügyvéd él. Ha pedig kevés 
a megbízás, az ügyhiányban szenvedő, más 
megélhetési forrással nem rendelkező ügyvé-
dek kényszerűségből elvállalnak olyan ügye-
ket is, amelyek a jogszerűség mezsgyéjén 
mozognak - fogalmazott a kamarai elnök. 

Dobozy Levente kitért arra is, hogy egy-két 
évtizeddel ezelőtt is előfordultak ügyvéd kö-
rökben jogszerűtlenségek, csak akkoriban 
ezek döntő többsége nem került nyilvános-
ságra. Az ügyvédi munkaközösség jó része 
egyszerű elbocsátással intézte el az esetet, 
míg ma az ügyvédi kamara teljes nyilvános-
ság mellett végzi a munkáját. 

- Nemhogy titkolnánk a jogellenes ügyvédi 
ügyeket, de még rendszeresen közzé is tesz-
szük azok nevét, akiknek ügyvédi tevékenysé-
ge rendellenesen szűnt meg. Ezt pedig azért 
tartjuk fontosnak, mert azt szeretnénk, ha az 
igazságukat keresők nem veszítenék el az 
ügyvédekbe vetett bizalmukat, hiszen a mi 
szakmánk éppen a bizalmon alapul. Az ügy-
védek viselt dolgait vizsgálva különbséget te-
szünk a között, hogy valaki véletlenül sértette 
meg a jogot, mondjuk rosszul állított ki egy 
okiratot, s azok között, akik szándékosan kö-
vettek el ügyvédi munkájukkal összefüggő 
bűncselekményt . Ez utóbbiakat kizárjuk a 
kamarából. Évente 2-3 ilyen eset szokott elő-
fordulni Csongrád megyében, s ez a szám 
semmivel sem magasabb, mint más megyék-
ben. De mi azt szeretnénk, hogy még ennyi se 
legyen. Ezért kamaránk nagy hangsúlyt fektet 
az ügyvédjelöltek felkészítésére, az ügyvédek 
továbbképzésére - mondta Dobozy Levente. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A thaiföldi nyaralás miatt rendeltek el vizsgálatot 

Megvonták a táppénzt 
Kerekes Pétertől 
Folytatás az 1. oldalról 

Úgy tudjuk, Kerekest három or-
vos is kezelte és a döntés előtt az 
egészségügyi pénztár mind a 
hármat meghallgatta. Arra nem 
kaptunk választ, hogy az ügyben 
az orvosokat vagy a vezérigazga-
tót terheli-e felelősség és mi-
lyen. 

Az utólag már érthető, hogy 
a Kerekes Péterrel egy turnus-

ban nyaralók miért nem látták 
betegnek a volt vezérigazgatót, 
betegségének ugyanis csak ki-
vételes esetben vannak külső, 
azaz látható tünetei. 

Kerekes Péter azt elismerte, 
hogy Thaiföldön töltött két he-
tet, de a részletektől elzárkó-
zott, sem korábban, sem tegnap 
nem akart nyilatkozni az ügy-
ről. 

OLÁH ZOLTÁN 

Akcióban a rendőrség 
Országszerte, így Csongrád me-
gyében ellenőrzési akciót tart a 
rendőrség, amelynek célja nem 
a büntetés, hanem a megelő-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Országos Rendőr-főkapitány-
ság baleset-megelőzési bizottsá-
ga április 22. és 27. között Meg-
előzés hete néven országos akci-

ót tart, amelynek elsődleges célja 
a közlekedési morál javítása, a 
megelőzés, a tájékoztatás, nem 
pedig a büntetés. 

A rendőrök mosolygós és szo-
morú arcú szórólapokat oszto-
gatnak az autósok között. Előb-
bieket a szabályosan, utóbbiakat 
a szabálytalanul közlekedők kap-
ják. Csongrád mfegyében, mint 
azt a tegnapi tájékoztatón el-
mondták, különösen aktuális az 

akció, hiszen a hét végén 11 sze-
mélyi sérüléses baleset történt, 
hatan súlyos, kilencen könnyű 
sérüléseket szenvedtek. Négy 
balesetet ittas vezetés okozott. 

A megye egész területén se-
bességmérésre, a közlekedési 
felügyelet és a polgárőrök közre-
működésével pedig szerdán 15 
és 21 óra között fokozott ellen-
őrzésre számíthatnak a jármű-
vezetők. 

Kiegészítették a szolgálatok felszerelését 

Védőmaszk mentősöknek 

Apartman a laktanyában 
Nem volt elég, hogy nyers tojásokat evett a gyomorfekély orvoslá-
sa végett, szegény apám alighanem hagymalevet is ivott. A néphit 
szerint csak a hagymalé segíthet... Apám pedig nagyon akart egy 
fiút. Amikor a negyedik lánya is megszületett, örült, persze. Csak 
nem úgy. 

Ha mindez nem évtizedekkei ezelőtt történt volna, hanem 
manapság, akkor alighanem az ötödik gyerek is megszületik 
minálunk és - fiú lesz. Úgyhogy Czeizel Endre professzornak 
szerintem igaza van. Mármint abban, hogy sok család öröm-
mel venné, ha a második gyerek után a szülők megválaszt-
hatnák a harmadiknak a nemét. Mérget mernék venni rá, 
hogy több gyerek megszületne, mint most. Ezt nemcsak a 
családi legendárium bizonyítja, hanem azoknak az országok-
nak az adatai is, ahol nincs jogi akadálya, hogy alkalmazzák a 
nem megválasztásának ismert módszerét. Az Egyesült Álla-
mokban, Ausztráliában és egyelőre bizonyos korlátozásokkal 
Spanyolországban. 

Most az a tendencia, hogy évente harmincezerrel kevesebb a 
magyar, s ha így megy, ötven év múlva alig leszünk hat és fél 
milliónyian. A genetikus már többször kezdeményezte, hogy a 
családok öröme és a népességfogyás megállítása végett a kor-
mány teremtse meg e veszélytelen és egyszerű születésszabá-
lyozás jogi kereteit. Eredménytelenül. Legutóbbi elutasításakor 
a szaktárca államtitkára olyasmit mondott, hogy a jogi szabá-
lyozás nem mehet előrébb, mint amit a társadalom elfogad. El-
fogadhatatlannak nevezte a javaslatot a szülész-nőgyógyász 
szakkollégium elnöke is. 

Amióta fulius Caesar átkelt a Rubiconon és azt mondta. 
„Alea iacta est", azaz: a kocka el van vetve - mi is ezt mondjuk. 
Amúgy megszokásból, mindenre, amit elkezdünk úgy, hogy 
nem ismerjük a végét. Véletlent mondunk. Vagy a természet 
„törvényét". Egy ideig reménykedve próbálkozunk, isszuk a 
hagymalét, aztán belenyugszunk a változhatatlannak hitt dol-
gokba. 

Ám amikor már tudjuk, hogy nem is változhatatlanok ? Ak-
kor alighanem egyszer csak megkérdezzük: ki az a társada-
lom? 

Regionális 
választások 
A Belügyminisztérium közigazga-
tási reform programja szerint, leg-
később 2005 tavaszán regionális 
önkormányzati választásokat kell 
tartani Magyarországon az uniós 
források fogadása érdekében. 

Ágh Attila, a megvalósítási 
program vezetője keddi sajtótájé-
koztatóján emlékeztetett arra, 
hogy az Európai Unió 2007-el 
kezdődő költségvetési ciklusában, 
a magyar régióknak már önállóan 
kell pályázniuk a közösség struk-
turális és kohéziós alapjaira. Ha a 
választott regionális testületek, 
csak a 2006 őszén sorra kerülő 
önkormányzati választások után 
állnának fel, már nem volnának 
képesek létrehozni az uniós tá-
mogatások fogadásához szüksé-
ges intézményrendszert - mondta 
a szakember. 

Speciális védőmaszkokat kaptak 
a mentőállomások, így a Csong-
rád megyei mentőszolgálat is. A 
mentőegységek tagjainak az atí-
pusos tüdőgyulladás gyanúja 
esetén kell ezzel kiegészíteni ed-
digi felszerelésüket. 

A fertőző betegek szállításához 
eddig is védőeszközöket, szem-
üveget, kesztyűt, orr-száj masz-
kot használtak a mentőszolgála-
tok. Az ázsiai eredetű fertőző be-
tegség, az atípusos tüdőgyulladás 
gyanúja esetére már korábban 
részletes szakmai útmutatást, 
most pedig - az eddig használa-
tos eszközök mellé - speciális 
maszkot is kaptak a mentőállo-
mások, így a Csongrád megyei 
is. 

Mint Zentay Attila állomásve-
zető főorvostól megtudtuk, a vé-
dőmaszkok egy filter segítségével 
megszűrik a beszívott levegőt, 
ezzel a mentősöket védik az eset-
leges légúti fertőzésektől. A ro-
ham- és esetkocsik felszerelését 
most kiegészítik ezekkel a „védő-
álarcokkal", s az atípusos tüdő-
gyulladás gyanúja esetén a men-
tőegység tagjai kötelesek hasz-
nálni ezeket is. 

A fertőzés gyanúja abban az 
esetben merül fel, ha a betegnek 
magas láza, egy vagy több légúti 
tünete - köhögés, nehéz légzés, 
fulladásos rosszullét - van, ha 

Az atípusos tüdőgyulladás terjedése miat t a mentősöket speciális 
felszereléssel lát ták el. Fotó.MiskoIczi Róbert 

tudott, hogy külföldről érkezett, 
külföldivel vagy külföldről haza-
tért hozzátartozóval találkozott. 
Ha a mentősöket lázas beteghez 
hívják, ezeket az információkat 
lehetőleg már a mentőállomás 

szolgálatvezetőjének meg kell 
kérnie a hívótól, illetve a telefo-
nálónak, amennyiben tudomása 
van ezekről a körülményekről, 
közölnie kell. 

S. E. 

Már csak egyetlen legénységi 
épület felújítása van hátra a vá-
sárhelyi Bercsényi Miklós Gépe-
sített Lövészdandár laktanyájá-
ban. Az elhelyezési, az élet- és 
munkakörülmények javításával 
a honvédség a szerződéses szol-
gálat vonzerejét kívánja növelni. 

Marad 
a hagymalé 
SULYOK ERZSEBET 

Az ötvenes-hatvanas években 
készült el a vásárhelyi laktanya 
épületeinek többsége, s az eltelt 
idő során csak a legszükségesebb 
javításokat, s meszeléseket vé-
gezték el. A sorállományú kato-
nák - s ebben nem különbözik 
egyik magyar laktanya sem a 
másiktól - leginkább tizen-
öt-húsz személyes szobákban 
laktak, s a kor színvonalától már 
régen elmaradt körülmények kö-
zött dolgoztak. 

A Bercsényi laktanyában ta-
valy kezdődtek meg a felújítások. 
Az első lépés az egyik legénységi 
körlet átépítése volt, s közben ki-
derült, egy ilyen épületet is lehet 
modernizálni. Ennek legkisebb, 
de jellemző jele, hogy még a 
mosdóhelyiség minősége is ve-
tekszik bármely modern civil há-
zéval. Néhány kiképzési és a pa-
rancsnoki épület is megújult. 

- Már csak egyetlen legénységi 
körlet van hátra - tájékoztatta la-

A katonák közérzetét javítja a legénységi épület átalakítása is. Fotó: Tésik Attila 

púnkat Nagy Sándor alezredes, a 
dandár törzsfőnöke. Hozzátette: 
a laktanyában már épül egy 
négyszáz személyes apartman, 
mely biztosítja a növekvő létszá-
mú alakulat katonáinak szállá-
sát. Az épületekben 2-3 szemé-

lyes szobákat is kialakítanak, de 
a legtöbb 4-6 személyes lesz. 

A családoknak is otthont adó 
másik apartmant még csak terve-
zik ugyan, de hamarosan annak is 
elkezdődik az építése. Folyamato-
san dolgoznak a szakemberek a 

laktanya közművein, így a víz- és 
a szennyvízvezeték cseréjén. 

A felújítás a tervek szerint 
2006-ban ér véget, amikor a lak-
tanya rázós, elhasznált útjait is 
újraaszfaltozzák. 

B. K. A. 
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A KEDVEZMÉNY április 30-ig érvényes. 

mailto:tiszablak@tis2ablalc.hu

