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Ifjú stratégák a monitor előtt - már garázsokban is 

Címzetes főjegyző 
a bordányi jegyző 

Több tízezer forintos gyógyszerek a szellemi leépülés ellen 

Alzheimer-kór, a diszkriminált betegség 
Elmaradt az Alzheimer-gyógy-
szerek júliusra ígért támogatá-
sa. A 20-30 ezer forintos ké-
szítményeket a betegek, főként 
idős emberek, nem tudják meg-
fizetni. 

Korunk egyik legfélelmetesebb 
betegsége, az Alzheimer-kór, 
amelynek jellemzője a fokozatos 
szellemi leépülés. Elhatalmaso-
dásával a beteg képtelen ellátni 
önmagát, egyetlen percre sem 
hagyható egyedül - jellemzi tö-
mören a főleg hatvan év feletti 
embereket veszélyeztető betegsé-
get Himmer Éva, a Feledékeny 
(Alzheimer-kórral és más emlé-
kezetzavarral élő) Emberek Hoz-
zátartozóinak Társasága elnöke. 
- Kétszemélyes betegségnek is 

nevezik, hiszen a beteg mellett 
mindig kell lennie családtagnak, 
gondozónak. 

Magyarországon a becslések 
szerint 160 ezren szenvednek 
Alzheimer-kórban vagy más, 
szellemi leépüléssel járó beteg-
ségben. A szellemi hanyatlás elő-
rehaladását 5-6 évig lassítják 
azok a gyógyszerek, amelyeknek 
havi adagja 20-30 ezer forintba 
kerül. Ezek a korszerű készítmé-
nyek nem részesülnek OEP-tá-
mogatásban, így a beteget és csa-
ládját terheli a teljes költség. 
Az Országos Egészségbiztosí tás i 
Pénztár támogatása nélkül az 
a lacsony nyugd í j akbó l a be tegek 
már nem képesek megfizetni 
gyógyszereiket. 

A Feledékeny Emberek Hozzá-

tartozóinak Társasága öt év óta 
küzd e gyógyszerek támogatásá-
ért. Legutóbb ez év július elsejére 
ígérték két nagyon drága szer 
OEP-támogatását, de ez nem tör-
tént meg. Himmer Éva elmond-
ta: az első körben hatezer beteg 
támogatásáról lenne szó, ami 
évente egymilliárd forintot jelen-
tene a gyógyszerkasszának. 

A közelmúltban elkészült Len-
kovics Barnabás ombudsman je-
lentése, amely az Alzheimer-kór-
ban szenvedő betegek jogaival 
kapcsolatban leszögezi: azzal, 
hogy az egészségbiztosító sem-
milyen támogatásban nem ré-
szesíti a kór terápiájára alkalmas 
készítményeket, sérül az érintet-
tek egészséghez és szociális biz-
tonsághoz való joga. 

A betegek érdekeit védő társa-
ság elnöke ehhez hozzátette: -
Amennyiben rövid időn belül 
nem tudunk végérvényesen meg-
nyugtatással szolgálni a magas 
gyógyszerárak miatt további elle-
hetetlenedésüktől tartó csalá-
doknak, úgy rákényszerülünk ar-
ra, hogy a betegek jogainak vé-
delme érdekében, diszkriminá-
ciójuk ellen az európai uniós 
szervekhez forduljunk jogorvos-
latért. 

K.K. 
• 

Lapzár takor k a p t u k a h í r t , m i -
szerint az Alzheimer-kórban 
szenvedők mégis kapnak támo-
gatást: augusztustól kétféle ké-
szítményt 50 százalékos enged-
ménnyel vehetnek meg. 

A mai gyerekek már számító-
gépes játékokkal fekszenek és 
kelnek. Ezt felismerve nyílnak 
egyre-másra a lakótelepeken is a 
mini internetkávézók, ahonnan 
éjjel-nappal fegyverropogás és 
csatazaj szűrődik ki. 

A vakációban az egyik legna-
gyobb gondot az jelenti a dolgozó 
szülőknek, hogy mit csináljanak 
az otthon unatkozó gyermekük-
kel, ha nem érnek rá a nagyszü-
lők, vagy még van egy hét a tábo-
rig. A legtöbb esetben kulcsos 
gyerekként otthon maradnak, és 
a játszótereken, lépcsőházakban 
csellengnek. Vagy mostanában 
internetkávézókban üldögélnek, 
s a monitorok előtt játsszák el az 
aznapra kapott zsebpénzüket. 

A garázsboltok mellett ugyanis 
egyre több helyen létesültek Sze-
geden lakótelepi internetkávé-
zók. Ezeken a helyeken a garázs 
vagy az alagsori tárolóhely mére-
tétől függően hat-hét, esetenként 

tíz számítógép várja az internet 
és a hálózati játékok szerelmese-
it. 

Horváth Tomi ötödikes lesz 
szeptemberben. Idén nyáron 
sem megy sehová nyaralni, így 
jobbára otthon tévézik, vagy foci-
zik a haverjaival. Hetente egy-
szer a monitor előtt tengerész-
gyalogosként tüzel az ellenségre: 
- Általában péntekenként szok-
tunk elmenni a srácokkal játsza-
ni. A Counter Strike a kedven-
cünk. Ez egy hálózatban is játsz-
ható akciójáték. Öten-hatan 
mindig összegyűlünk és egymás 
ellen harcolunk. 

Tomi elmondta, a szüleitől 
mindennap kap 150 forint zseb-
pénzt. Eleinte csipszre meg üdí-
tőre költötte, de ma már gyűjti, 
hogy péntekenként minél tovább 
tudjon játszani. Ha nem jön ösz-
sze a banda, akkor internetezni 
szokott, vagy autózni. - Van egy 
olyan játék is a gépeken, ahol az 
a cél, hogy minél több autót kös-

sünk el, és le tudjunk lépni a 
rendőrök elől. Ez is nagyon izgal-
mas, de ezt csak egyedül szere-
tem játszani - tette hozzá. 

A „bűnbarlangban" lassan 
törzsvendégnek számít, kedvenc 
helye hátul, a sarokban van. 

Ezekben a kávézókban azon-
ban nemcsak internetezni és ját-
szani lehet, sok helyen vállalnak 
archiválást, szkennelést, nyom-
tatást, és nem egy helyen halkan 
zümmögnek a CD- és DVD-írók 
is. Amikor azt kérdeztem az 
egyik helyen, hogy mi mindent 
lehet CD-re felíratni, a rendszer-
gazda feladatait ellátó srác sejtel-
mes mosollyal azt válaszolta: -
Mindent felírunk, amit akarsz. 
Engem nem érdekel, hogy mit 
hozol el a merevlemezeden. 
Nem foglalkozom vele. Lehet 
film, játék, zenei fájl, te döntöd 
el. Engem csak megbízol az ar-
chiválással, a jogi felelősség a ti-
éd. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ A fiatal hadvezérek órákat is képesek a monitor előtt ülve játszani. Fotó: Misknlczi Róbert 

Első alkalommal kapta meg 
Csongrád megyei jegyző a cím-
zetes főjegyző kitüntetést. A 
bordányi Kerekes Tibort a kép-
viselő-testület, a megyei köz-
igazgatási hivatal, valamint a 
jegyzői érdekvédelmi képviselet 
terjesztette fel az elismerésre. 
Kerekes, aki 13 éve jegyző, 1985 
óta dolgozik a közigazgatás-
ban. 

A köztisztviselők napja alkalmá-
ból Székesfehérvárott rendeztek 
országos ünnepséget, ahol kitün-
tetéseket, elismeréseket adtak át 
a legjobban dolgozó köztisztvise-
lőknek. A címzetes főjegyző elis-
merést 2001 -ben vezették be, de 
csak egy évvel később ítélték oda 
elsőként. 

Csongrád megyei jegyző most 
először vehette át ezt a magas ki-
tüntetést. A bordányi Kerekes Ti-
bort az ünnepségen Lamperth 
Mónika belügyminiszter és Kiss 
Péter kancelláriaminiszter tün-
tette ki. Tavaly az országban ösz-
szesen hatvankét jegyző lett cím-
zetes jegyző, az idén már csak 
huszonhét. 

Kerekes Tibor Szegeden szüle-
tett és a Radnóti gimnáziumban 
érettségizett. Ez után felvették az 
egyetemre, ahol 1985-ben jogi 
diplomát szerzett. Még ebben az 
évben a közigazgatásban helyez-
kedett el. A bordányi vb-titkári 

posztot 1990 elején pályázta 
meg, de a rendszerváltás miatt 
módosítania kellett. így jegyző-
nek jelentkezett. Az állását meg-
kapta és mind a mai napig 
ugyanott dolgozik. Az 1999 óta 
működő Homokháti Jegyzők 
Egyesületének alelnöke, majd ja-
nuár elseje óta elnöke. Egy éve 
költözött családjával Bordányba. 
Lánya az idén ballagott az általá-
nos iskolából, szeptembertől a 
szegedi Tömörkény gimnázium-
ban fog tanulni. 

A jegyzőt mindig a képvise-
lő-testület terjeszti fel kitünte-
tésre a megyei közigazgatási hi-
vatalhoz. Itt megkérik a jegyzői 
érdekvédelmi képviselet vélemé-
nyét is és ezzel küldik tovább a 
belügyminiszterhez. - Úgy ér-
zem, hogy a kitüntetéssel nem-
csak engem, de az önkormányza-
tot és az egész települést is mél-
tatták - mondta Kerekes Tibor. 

Címzetes főjegyzői kitüntetés-
hez évente jár még a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap hu-
szonnégyszerese is. - Most már 
nem lazsálhatok, hiszen az elis-
merés azzal is jár, hogy egyre ma-
gasabb elvárásoknak kell megfe-
lelnem, most már jóval fonto-
sabb a szakmai naprakészség -
folytatta. Kerekes Tibor továbbra 
is segíti a bordányi önkormány-
zat munkáját. 

K.T. 

Kerekes Tibor: Az elismerés mellé nem csupán jutalom jár. Maga-
s a b b e l v á r á s o k n a k kel l m e g f e l e l n e m . Fotó: Miskolczi Róbert 

Polt Péterrel igazságügyi reformról és politikai támadásokról 

Unióra készülő ügyészek 
Az ügyészség magas szinten látja el fel-
adatát - véli Polt Péter legfőbb ügyész, aki 
úgy érzi, munkája szakmai szempontból 
nem támadható, politikai vádakra pedig 
azért nem reagálhat, mert a legfőbb ügyész-
nek az alkotmány is tiltja a politizálást. 

Az ügyészség kiváló munkát végzett az el-
múlt években, a magyar igazságszolgáltatás 
leghatékonyabban működő szervezete. Ez 
nem szubjektív vélemény, hanem statiszti-
kai adatokon alapuló tény - nyilatkozta la-
punknak Szegeden Polt Péter legfőbb ügyész, 
aki a héten a Szegedi Fellebbviteli Főügyész-
ség ünnepélyes avatásán vett részt. Polt el-
mondta: a váderedményesség, az eljárási ha-
táridők betartása, a nyomozások eredmé-
nyessége is azt mutatja, mindenki büszke le-
het, aki az ügyészi szervezetben dolgozik, hi-
szen jó munkát végez. 

A négylépcsős ítélkezési rendszerről szólva 
Polt úgy vélekedett, hogy azok tennivalója, 
akik a szegedi fellebbviteli főügyészségen lát-
ják el feladataikat, nem változik, hiszen ko-
rábban is ezt a munkát végezték, csak más 
szervezeti rendben. A megváltozott jogszabá-
lyi környezet pluszfeladatokat ró viszont az 
ügyészekre. Július elsejével módosult a bün-
tetőeljárási törvény is, de erre is megfelelően 
felkészültek az ügyészek. 

Változni fog a városi és a megyei ügyészsé-
gek munkája - mondta Polt Péter - , ugyanis 
bizonyos feladatátcsoportosítások történtek, 
egyes ügyek átkerültek a fellebbviteli fő-
ügyészségre, így a városi és megyei ügyészek 
más területekre tudnak koncentrálni. Ha-
zánk uniós csatlakozása kapcsán kifejtette: a 
honi ügyészi szervezetre rendkívül komoly 
feladatok várnak, ugyanis az ügyészség még 
inkább érintett a változásokban, mint a bíró-
ság. Nem egyszerűen csak az uniós jogot fog-
juk alkalmazni, hanem a nemzeti kereteken 
túllépve együtt kell működni más országok 
ügyészségeivel. E komoly kihívás előtt állva 
már több éve sokirányú felkészülést folytat 
az ügyészi szervezet. A tapasztalatok alapján 
elmondható: ügyészeink képesek az uniós 

Polt Péter úgy véli, a magyar ügyészi szervezet felkészült az uniós csatlakozással járó új 
f e l a d a t o k e l l á t á s á r a . Fotó: Kantok Csaba 

feladatok magas szintű ellátására - mondta 
Polt Péter. Lapunk kérdésére, miszerint ho-
gyan fogadja azokat a támadásokat, amelyek 
gyakorta érik a politikusok részéről, Polt így 
válaszolt: - Azt gondolom, a legfőbb ügyész-
nek az a feladata, hogy az ügyészség törvé-
nyesen és szakszerűen lássa el teendőit. Ez 
megtörtént korábban, ez történik jelenleg is, 
s reményeim szerint nem lesz ez másként a 
jövőben sem. Én ebből a szempontból értéke-

lem a saját tevékenységemet, politikai szem-
pontokhoz pedig nem tudok hozzászólni. 
Nyilvánvalóan nem szakmai oldalról és nem 
szakmai érvekkel támadnak, viszont itt az én 
kompetenciám véget is ér, mert a legfőbb 
ügyész a törvények és az alkotmány szerint 
sem léphet át a szakmai síkról a politikai sík-
ra. Ezért aztán nem is tudom értékelni ezeket 
a történéseket. 

BÁTYI ZOLTÁN 


