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Az emberek egészsége a tét

A

z egészségügyben
bekövetkezô változások súlyosan érintették a betegeket, az orvosokat
és a Békés megyében található kórházakat is. Nincs ma
olyan ember Magyarországon, akit ne sújtott volna közvetve vagy közvetlenül a vizitdíj, a kórházi napidíj bevezetése, a gyógyszerárak emelkedése vagy a kórházak átszervezésébôl fakadó problémák.
Sajnálom, hogy Békés megye kilenc kormánypárti országgyûlési képviselôje is
igent mondott az egészségbiztosítási rendszer privatizá-

lására annak ellenére, hogy a
Békés Megyei Közgyûlés tagjainak nagy része többször is
tiltakozását fejezte ki a társadalombiztosítás átalakításával
kapcsolatos törvény ellen.
Legutóbb a február 8-i megyegyûlésen intéztek felhívást
a kormánypárti parlamenti
képviselôkhöz, hogy szavazzanak nemmel. Hiába. Ezzel a
döntéssel megpecsételték a
Békés megyében élôk sorsát
is, hiszen veszélybe kerül a
Békés megyei Pándy Kálmánkórház, de a békéscsabai és az
orosházi városi kórházak betegellátása és mûködése is. A

privatizáció még hosszabb várólistákhoz és még magasabb
járulékokhoz vezet, ráadásul
méltatlan helyzetbe hozza az
orvosokat is, akiknek nem a
beteg gyógyulását, hanem a
kezelés olcsóságát kell majd
figyelembe venniük. Nem
minden itt élô ember joga, hanem néhányak kiváltsága lesz
csupán a megfelelô színvonalú egészségügyi ellátás. Az
idôsekre, nyugdíjasokra is
újabb terheket raknak ezzel a
törvénnyel.
DOMOKOS LÁSZLÓ,
A BÉKÉS MEGYEI
KÖZGYÛLÉS ELNÖKE
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A HÁROM KÉRDÉS
„Egyetért-e ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl
ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
Igen

Nem

„Egyetért-e ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, a fogászati ellátásért
és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl
ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
Igen

Nem

„Egyetért-e ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmányokat folytató
hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
Igen

Nem

Érvényesen szavazni a kérdések alatt elhelyezett körben,
két egymást metszô vonallal lehet, például
vagy
A népszavazási tájékoztató a 8. oldalon olvasható
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Korlátot a szakadék szélére!

A

betegek, a társadalombiztosítási járulékot fizetôk és a józan
ész szerint korlátot kellett volna építeni annak a szakadéknak a szélére, amelybe az
MSZP-s vezetésû kormány az
egészségbiztosítási törvény elfogadásával magával rántotta
az egészségügyet. A szakértôk,
az orvosok, az egészségügyi
dolgozók, a betegek és a kórházak tulajdonosai szerint az
úgynevezett egészségügyi reform nyomán káosz alakult ki
az egészségügyben – néhány
hete például egy altatott beteget leejtettek a mûtôasztalról,
aminek következtében elhalálozott, míg egy gyomorvérzéses férfit addig mentôautóztattak kórházról kórházra,
amíg meghalt, de még hosszasan lehetne sorolni a „reform”
következményeit.
Mindezek hátterét Karsai
József MSZP-s képviselô, aki
frakciójából egyedüliként
nemmel szavazott a törvényre, sommáson így foglalja
össze: „…semmi nem változott Ôszöd óta, ugyanúgy hazudik a kormányzat.”
A tb-törvény ésszerûtlen
változtatásainak Békés me-

gyében két nagy élharcosa
van. Az egyik Varga Zoltán
volt megyei elnök, MSZP-s
parlamenti képviselô, aki a
halálesetekkel járó egészségügyi reformot úgy kommentálta, hogy minden nagyobb
átszervezésnek vannak áldozatai is. Az ô politikai szervezômunkájának köszönhetô,
hogy Lovasberényben a legnagyobb aktívágyszám-leépítést indítványozták a gyulai
megyei kórház és a tüdôkórház hátrányára. Ennek okán
erôs csorbát szenvedett az
egészségügyi szakmai munka, százak veszítették el munkahelyeiket, a betegek alacsonyabb szintû ellátást kaphatnak, és meghosszabbod-

nak a várakozási idôk. A
másik nagy élharcos Perjési
Klára, Gyula polgármestere,
MSZP-s parlamenti képviselô, aki nem emelte fel szavát a
gyulai kórház és a tüdôkórház ágyszám-leépítése ellen –
mi több, támogatta azt, s
többször tett indítványt a
gyulai megyei kórház és a békéscsabai kórház összevonására is.
Az új törvény hatálybalépését követôen járulékemelés, hosszabb várólisták és
újabb kórházak bezárása,
megcsonkítása várható. Már
most van olyan kórház, ahol
hosszú hónapokat kell várni
egy kisebb mûtétre, egy csípôprotézis-beültetésre pedig
akár négy évet is. Addig a beteg sántikál, és a fájdalom,
amit el kell szenvednie, talán
benne van a tb-megtakarításban. A reform hiányt teremtô lépései következtében az
orvosi közremûködés lett a 8.
leggyakoribb halálok, megelôzve a közúti balesetek 9–10.
helyezését, vagyis sokkal nagyobb a valószínûsége annak,
hogy valaki ma egy egészségügyi eljárás során leli halálát
(a személyi és dologi hiá-

Cél a jobb ellátás
Az Országgyûlés 2007. február 11-én újra megszavazta
az egészségügy átalakítását célzó törvényjavaslatot, melyet korábban Sólyom László köztársasági elnök visszaküldött, jelezve észrevételeit. A sok vitát kiváltott – népszavazás tárgyává vált – vizitdíjról és kórházi napidíjról,
valamint az átalakítás szükségességérôl fejtette ki véleményét lapunk kérésére Varga Zoltán, a megyegyûlés
szocialista frakciójának vezetôje.

– Frakcióvezetô úr, ön szerint mi
tette szükségessé az egészségügy
ilyen mértékû átalakítását?
– A magyar egészségügyet
ma alapvetôen az egészségügyi és tb-járulékokból finanszírozzák. Ebbôl fizetik az
alapellátást, a szak- és kórházi
ellátásokat, illetve a gyógyszerkasszát. A járulékok azonban nem fedezik az így felmerült költségeket, 2006-ban a
költségvetésnek ezt más forrásokból több száz milliárd forinttal kellett kiegészítenie.
Ezért vált szükségessé az
egészségügyi struktúra átalakítása.

– A vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése megoldja a finanszírozási problémát?
– Az egyensúly elvileg úgy
is helyreállítható lett volna, ha
a járulékokat megemelik, de
ez nem járható út, hiszen Magyarországon már így is magas az élô munka költsége.
Mivel a betegek néha indokolatlanul is felkeresik az orvost,
az egyik megoldás a vizitdíj
bevezetése volt, ezzel az intézkedéssel jelentôs megtakarítást ért el a gyógyszerkassza.
A vizitdíj fizetése alól közel
négymillióan mentesülnek
ma Magyarországon, így például a gyermekek és a krónikus betegek. Ennek ellenére a
háziorvosok praxisonként átlagban százötvenezer forint
havi pluszbevételhez jutnak
ezáltal, és ezt praxisuk fejlesztésére fordíthatják.
– Miért volt szükség a kórházi
napidíj bevezetésére?
– A kórházi napidíj bevezetésével a betegek a gyógyításon felüli költségekhez járulnak hozzá. Nálunk minden
ötödik beteg indokolatlanul

fekszik kórházban. A sok költséges mûtét elviszi a közpénz
tetemes részét, így kevesebb
jut korszerû orvosi mûszerekre. A napidíj erôsíti az egyéni
felelôsségvállalást, és mivel ez
a pénz ott marad az egészségügyi intézménynél, javítja a
szolgáltatás minôségét.
– Köztudott, hogy Sólyom
László köztársasági elnök az elsô
szavazást követôen „megfontolásra” visszaküldte az egészségügy
átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Parlamentnek. Milyen változtatásokat eszközöltek ezek
után a honatyák?
– Az egészségbiztosításról
szóló törvényjavaslat átdolgozásakor a köztársasági elnök
úr több észrevételét is figyelembe vették, így például a
nemzeti kockázatkezelô alap
élesen szétválik a pénztári
alaptól. Ez azért vált szükségessé, mert elôfordulnak
nagy értékû mûtétek: például szervátültetések, külföldi gyógykezelések, és nem
biztos, hogy ezek költségeit a
pénztárakra kell terhelni. A
módosítás azt is tartalmazza,
hogy a munkáltatók képviselôi részt vehetnek a pénztárak
felügyelôbizottságában. Tehát
a törvény minden garanciát
tartalmaz ahhoz, hogy hatályba lépése után az egészségügyi ellátás hatékonyabb és
jobb legyen – fogalmazott
Varga Zoltán.
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nyosságok miatt), mint annak, hogy közlekedési balesetben. Ahogy az egyik fórum hozzászólója mondta:
ha jót akart a problémát okozók, megszavazók és támogatók köre, akkor elôször nekik
legyen részük e „jóból”, ôk
legyenek a hiányok elszenvedôi, elsôsorban ôk ne kapjanak gyógyszert, s kerüljenek
ôk a többéves kényszerû várólisták végére. Mások szerint az új rendszer szelleme
azt sugallja, hogy a profitéhes
egészségügyi privatizátorok
érdeke szerint olcsóbb a halotti bizonyítványok kiállítása, mint azok költséges gyógyítása, akik hosszú évtizedeken keresztül becsületesen fizették a magas egészségügyi
járulékokat, s most újabb fizetnivalókkal sarcolják ôket.
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Aprópénzbôl nagy öröm

J

ótékonysági akciót hirdetett a Békés Megyei Ifjúsági Önkormányzat januárban a gyulai kórház gyermekosztálya számára 1–2 forintos érmék gyûjtésével. A
felhívás mottója: „Szerezzünk
aprópénzbôl nagy örömöt!”
Február 7-ig 112 000 forint gyûlt össze, amibôl valószínûleg orvosi mûszert fognak vásárolni.
Az ifjúsági önkormányzat
2007-ben jött létre, 20 fôbôl
áll. 2007 novemberétôl a fiatalok havi rendszerességgel
üléseznek, s ez alkalmakkor a
megyei fiatalokat érintô kérdésekkel foglalkoznak. Domokos László, Békés Megye
Képviselô-testülettének elnöke meghívta ôket a megyei
közgyûlés üléseire, illetve az
ifjúsági bizottság üléseire is,

hogy tájékozódjanak a megyét érintô fontos kérdésekrôl. 2008-ban terveik között
szerepel megyei konferencia
szervezése, ahol a fiatalok
megismerkedhetnek a pályázati lehetôségekkel, valamint
a gyermek- és ifjúsági jogokkal. Tervezik a megyei DÖKtábor megszervezését is.
Az ifjúsági önkormányzat
tagjai:
Nagy Sándor, Pljesovszki
Roland, Knyihár Mihály, Hajtmann Sára, Krecsmarik Szilvia,
Matyuska István, Molnár Fruzsina, Zuti Bence, Puskás
Martina, Ladányi Krisztina,
Hajdu Ágnes, Somogyi Zoltán,
Kubai Bernadett, Debreczeni
Cintia, Györösi S. Máté, Balázs
Dóra, Muntyán Nóra, Lakatos
Marina, Molnár Szabina, Szeder Attila.

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT
Mikó József nyugdíjas üzemmérnök
(Körösladány):
– Mindhárom kérdésre igennel fogok
voksolni, mert nekem fontos a gyerekeim és
az unokáim jövôje. Az egészségügyi ellátás
nem ingyenes, hiszen valamilyen címen
mindig fizettünk egészségbiztosítási járulékot. Jövedelmétôl függôen ki-ki már több
millió forintot elôre befizetett arra az esetre,
hogy ha egyszer megbetegedne, térítésmentes orvosi ellátásban részesüljön. A tanítás
ma sem ingyenes, és sohasem volt az, az államilag finanszírozott oktatás mellett ma is
van költségtérítéses. Ha még bevezetik a
tandíjat is, akkor már a középosztály gyermekei sem tanulhatnak tovább, különösen
akkor nem, ha egy családból egyszerre több
gyerek járna fôiskolára, egyetemre.

Kovács Pál közalkalmazott
(Körösladány):
– A választási kampányban a miniszterelnök nem ezt ígérte. Akkor azt állította, hogy
nem vezetik be a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. Az egyszerûen hazugság, hogy meg kell
szüntetni az egészségügyi ellátás ingyenességét, hiszen azért fizetünk, mindnyájunk bérébôl levonják az egészségügyi és a tb-járulékokat. Ha valaki csak egyszerûen influenzás, a gyógyszereken kívül az is legalább 900
forintba kerül, mert nem egyszer kell elmenni az orvoshoz. A tandíj ilyen formában
való bevezetésével sem értek egyet. Az igaz,
hogy a diplomások valamivel többet keresnek, tehát indokolt, hogy a jobb módú családok járuljanak hozzá kisebb mértékben az
oktatás költségeihez, de csakis ôk.

Megkérdeztünk olyanokat is, akik egyetértenek a kormánnyal, de ôk nem vállalták a nyilvánosságot

Elengedték a betegek kezét
– A vizitdíj bevezetése morálisan is aláássa az orvos–beteg
kapcsolatot, szinte az adóbeszedõ szintjére süllyeszti az
orvost – meséli tapasztalatait
dr. Mieczynszky Ernõ, a szociális és egészségügyi bizottság alelnöke, gyakorló háziorvos.
– Orvosként nem érzem a
vizitdíj bevezetésének pozitív
hatásait, hiszen egyidejûleg
visszavonták az eszközamortizáció támogatását, így aztán
alig marad tízezer forint, amibõl se bért fejleszteni nem lehet, se új mûszereket venni. A
praxis anyagi helyzetén tehát
egyáltalán nem javít, ráadásul
az ebbõl származó bevétel a
betegszámtól függõen praxisonként nagyon eltérõ lehet. A
betegek is kétszer fizetnek, hiszen egyszer kifizetik az állam
által levont járulékot, aztán pedig a rendelõben a vizitdíjat.
A betegek is tapasztalhatják,
hogy megnõtt a várakozási idõ
az orvosi rendelõkben, aminek egyértelmûen az az oka,
hogy megnõtt az adminisztráció. A tb-jogosultság ellenõrzése, a nyugta kiállítása sok
idõt vesz igénybe, és pont arra

nem marad, ami a legfontosabb: a betegek gyógyítására. A
gyógyszertárakban is érezhetõ
a változás, hiszen a dobozdíj
bevezetésével azokért a gyógyszerekért is i fizetni kell, amelyek ingyenesek lennének.
– Legsúlyosabb a helyzet a
kisebb falvakban, ahonnan a
gyógyszerellátásban bekövetkezõ változások miatt eltûn-

ben a meglévõ intézkedésekhez a több-biztosítós rendszer
bevezetése is csatlakozik, még
szomorúbb helyzet várható.
Meggyõzõdésem, hogy jelentõs ellátásbeli különbségek
fognak kialakulni, melyek a lakosság egészségügyi állapotának romlásához vezethetnek.
A kormány elengedte a betegek kezét.

hetnek a gyógyszertárak, de a
háziorvosok is, hiszen a nyugdíjba vonulók helyére ilyen
körülmények között nem jönnek a fiatalok. A végzõs kollégák több mint 60%-a külföldre szeretne menni. Amennyi-

– Mi, orvosok arra esküdtünk fel, hogy tudásunk legjavát adjuk a beteg gyógyulása
érdekében. Beteg ellátatlanul
nem marad, de hogy milyen
áron tudjuk ezt megtenni,
nem rajtunk múlik.

2008. március
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Pályázatokkal orvosolja a nehézségeket a Pándy
A belgyógyászati ágyak száma is kevés • A visszautat az OEP nem finanszírozza
Az egészségügyben bekövetkezô változások a Pándy
Kálmán-kórházat is érintették. A következményekrôl és a kórház jövôjérôl dr.
Kovács József fôigazgató
fôorvost kérdeztük.

– Fôigazgató úr! Milyen módon
befolyásolta az új finanszírozási
rendszer az ön által vezetett kórház gyógyító tevékenységét?
– Intézményünk a reformintézkedések következményeként a korábbi 1045 aktív
ágyból 230-at és természetesen az erre járó finanszírozást
veszítette el. A legnagyobb
veszteség a gyermekgyógyászatot érte, annak ellenére,
hogy kiemelt szakterület. A
csökkentés mértéke itt 40 százalékos volt, így nem csoda,
hogy a szerkezetátalakítás óta,
fôleg szezonális járványok
idején nem tudjuk ellátni a
betegeket az engedélyezett
ágyszámon. Szinte minden
hónapban túllépjük a szerzô-

dött kapacitást, vagyis több
beteg gyermeket gyógyítunk,
mint amennyit az OEP finanszíroz. Nem tehetünk mást,
hiszen a betegeket meg kell
gyógyítani, a túllépést azonban az OEP nem fizeti ki.
– Hogyan tudnak eleget tenni
csökkentett ágyszám mellett a daganatos betegségek gyógyítása támasztotta feladatoknak?
– Mindamellett, hogy onkológiai és sugárterápiás „kijelölt centrumként” mûködünk, változatlan maradt az
onkológia ágyszáma. A daganatos betegségek sajnálatos
gyakorisága miatt itt is rendszeres a kapacitástúllépés,
ezért elôfordul, hogy a beteg
kúraszerû ellátásban kapja
meg az elôirt terápiát, mert a
fekvôbeteg-kapacitás nem
elegendô. Sajnos, kevés a belgyógyászati ágyak száma is,
Békés megyében nálunk, a
„kiemelt kórházban” a legkevesebb. A tüdôkórház integrációját követôen intézményünk tevékenységi köre tüdôgyógyászattal bôvült, az
ott korábban felhalmozott
adósságállomány folyamatosan csökken.
– Köztudott, hogy a finanszírozás megváltoztatása személyi
következményekkel is járt, ugyanakkor pluszfeladatokat is el kell
látnia az intézménynek. Mit jelent ez a Pándy-kórház esetében?
– Az egészségügyi ágazat
szerkezetének átalakítása so-

rán egyetlen egységben sem
lehetett megkerülni a létszám felülvizsgálatát: az aktív
fekvôbeteg-kapacitás 22%-os
csökkenése intézményünkben mintegy kétszáz munkavállalót érintett. További mûködési és gazdálkodási nehézségeket okozott az egészségügyi miniszter által meghatározott területi ellátási kötelezettség, mely elôírja, hogy
egyes települések melyik
kórházhoz tartoznak. Az ebbôl fakadó problémákat a helyi önkormányzatokkal és az
ÁNTSZ-szel közösen többkevesebb sikerrel próbáltuk
megszüntetni. Továbbra sem
rendezett a krónikus-rehabilitációs ellátási terület meghatározása, ezeknél az ellátási formáknál ugyanis a betegbeutalási rend nem tesz különbséget az egyes specialitások között. A hospice-ellátás például Békés megyében
egyedül a Pándy Kálmán-kórházban létezô fekvôbeteg-ellátási forma, az effajta ellátási
kötelezettség azonban csak a
gyulai kórház közvetlen ellátási körzetére került meghatározásra.
– Milyen következményei
vannak a betegszállításban történt
változásoknak?
– Nagy problémát jelent,
hogy 2008. január 1-jét követôen szétváltak a mentési és a
betegszállítási feladatok. Békés megye négyszázezer lakosának betegszállítására három betegszállító céggel tizenegy autóra kötött szerzôdést az OEP. Könnyen kiszámítható, hogy most a megyében 68 ezer lakosra jut egy
betegszállító kocsi, miközben
a rendeletváltozás elôtt 11
ezer lakosra jutott egy. További ellátási és gazdálkodási
problémát okozott az a tény
is, hogy a megye többi kórháza nem rendelkezett betegszállító céggel, így intézményünk ellátási kötelezettségét
úgy határozta meg az OEP,

hogy többnyire más kórházak
ellátási területéhez tartozó
betegek szállítását kell hogy
végezzük. Az intézmény telephelyétôl gyakran 100 km
távolságra megrendelt betegszállítást a helyszínre érkezésig, majd a betegszállítás befejezése után a telephelyre
visszaérkezésig megtett utat
az OEP nem finanszírozza. A
kialakult helyzet enyhítésére

szolgáltatókat. A bizonytalan
fejkvótarendszer, az intézmények megkülönböztethetôsége a finanszírozásban, az
egészségbiztosítási pénztárak
egyoldalú döntési lehetôsége
a kapacitási szerzôdések kötésekor mind olyan anomáliákat rejt magában, melyek következményeként további kapacitáscsökkenés, a várólisták
növekedése, ezáltal pedig a

mûködéseknek a fenntartására és fejlesztésére, ez azonban
nem jelenti a két kórház semmiféle összevonását, egy intézetté olvadását. Errôl a tulajdonosok, a megyei, illetve a
városi képviselô-testület nem
tárgyalnak, semmiféle ilyen
szándék nincs.
– Mi az, amit eredménynek
tart? Hogyan látja a kórház jövôjét?

az egészségügyi minisztérium további tíz betegszállító
kocsi befogadására adott engedélyt, de az eszközbeszerzés ideje alatt, ami akár három hónap is lehet, továbbra
is rendezetlen marad a betegszállítás a megyében. Ezt a
helyzetet kívánta megoldani a
megyei közgyûlés február 8-i
határozata, mely további két
betegszállító beállítását rendelte el. Mégis, a betegellátás
érdekében, a felmerülô problémák ellenére is igyekszünk
biztosítani a betegek biztonságos és zökkenômentes szállítását.
– Milyen hatásai lehetnek az
elfogadott egészségbiztosítási törvénynek?
– Az egészségbiztosítási
reform további nehézségek
elé állítja az egészségügyi

betegellátás további korlátozása várható.
– Idôrôl idôre felröppennek a
hírek a megyei kórház és a békéscsabai kórház összevonásáról.
– A Pándy súlyponti, kiemelt kórházként, míg a békéscsabai területi kórházként került befogadásra. A két kórház
szakmai irányvonalai elsôsorban az alapszakmákat illetôen
természetesen tartalmaznak
párhuzamokat, a specialitások
tekintetében pedig, például
idegsebészet, urológia, nem
számottevô az esetleges átfedés. Több évtizede van szakmai együttmûködés a két intézmény között, elsôsorban
a munkatársak jó emberi és
szakmai kapcsolatának köszönhetôen. Magától értetôdik, hogy a jövôben is törekszünk ezeknek az együtt-

– A Pándy Kálmán kórház
a fent említett nehézségek ellenére, megôrizve hagyományait, mindeddig stabil gazdálkodást folytatott. Bevételeibôl, valamint a fenntartó
Békés Megyei Önkormányzat által biztosított forrásokból folyamatosan tudta finanszírozni a kiadásait, nem halmozott fel szállítói adósságokat. Azt gondolom, ez eredménynek tekinthetô a mai
helyzetben. Több jó hírrel is
szolgálhatok: megújult az
onkológiai ellátás, minden ellátási forma egy épületben
van, mely kívül-belül megszépült. A kórház uniós pályázatok beadására is készül,
ezek fôleg a sürgôsségi betegellátást, a helikopterleszállót,
valamint a patológia fejlesztését érintik.

Új szerkezetet alakítanak ki a gyermekvédelemben

T

öbb évszázados múltra tekint vissza a gyermekvédelem. Több
mint 1200 éve annak, hogy
Milánóban megnyílt az elsô
lelencház, a mai gyermekvédelem elôdje. 1198-ban annak
érdekében, hogy a nem kívánt
gyermekeket megmentsék a
Tiberisz „vizétôl”, elkészült az
elsô lelencláda, a mai inkubátor elôdje. Magyarországon
1805-ig kellett várni az elsô
árvaház megnyitására, majd
1885-ben, a Fehér kereszt lelencház egyesület keretében
jelentôsebb fordulat következett be. 1901-tôl törvény rendelkezik arról, hogy az elhagyott, árva gyerekekrôl az államnak, helyhatóságnak kell

gondoskodnia. Békés megyében új gyermekvédelmi szerkezet kialakítását tervezi a megyei önkormányzat. A változásról Farkas Zoltánt, a Békés
Megyei Közgyûlés alelnökét
kérdeztük.
– Alelnök úr, megfogalmazná,
mi is pontosan a megyei önkormányzat feladata a gyermekvédelem terén?
– A megyei önkormányzat, törvényi kötelezettségének eleget téve, gyermekvédelmi intézményei útján biztosítja a gyermekvédelmi
szakellátást, az ideiglenesen
elhelyezett, átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermekek
otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnôttek számára az utó-

gondozói ellátást, továbbá
a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást. A gondozott gyermekek, fiatalok számára a szakellátás biztosítja a
teljes körû ellátást, mely tar-

talmazza a megfelelô minôségû és mennyiségû étkeztetést, az életkorhoz, állapothoz, szükségletekhez igazodó
oktatást, kapcsolattartás lehetôségét a hozzátartozóval és a

szabadidôs tevékenységeket.
Közös feladatunk, felelôsségünk, hogy minden gyermek
pozitív megítélés alá essék, és
nevelése, neveltetése megfeleljen a jelen kor elvárásainak.
Ennek jegyében fogtunk
hozzá a megye gyermekvédelmének átszervezéséhez –
hangsúlyozta az alelnök.
– A Békés Megyei Közgyûlés
júniusban határozatot hozott egy
új gyermekvédelmi struktúra kidolgozásáról, mely hosszú távon
megoldást jelenthet a gyermekvédelem rendszerébe bekerült fiatalok megfelelô életkörülményeinek
biztosításához. Mit jelent ez a
gyakorlatban?
– A családból kikerült gyerekek korábban legnagyobb

számban intézeti keretek közé kerültek, majd a lakásotthonok családiasabb feltételeket biztosítottak, de úgy ítéljük meg, hogy a legjobb megoldás az lehet, ha a gyerekek
ellátása nevelôszülôi keretek
között valósul meg. Ezért a
nevelôszülôi hálózatot, mely
jelenleg kétszázhetven fô befogadására alkalmas, négyszáz fô befogadására alkalmassá kívánjuk növelni, s ezzel egy idôben csökkentjük
az intézményi keretet. Fontos
változás a korábbiakhoz képest, hogy nagyobb szerepet
szánunk a civil szférának, valamint együttmûködésre törekszünk az SOS Gyermekfaluval is.
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Aradig tarthat az M44-es

Kötvénykibocsátással próbálnak ellensúlyozni

A

zt hiszem, senkinek
nem kell bemutatnom az ország állapotát – ezt mindenki a saját
bôrén érezheti. A Gyurcsány
Ferenc vezette szocialista–szabad demokrata kormány hibás gazdaságpolitikája mély
válságba sodorta országunkat.
Ennek hatásától valamenynyien szenvedünk, így az önkormányzatok, köztük a Békés Megyei Önkormányzat is
– értékelte a jelenlegi helyzetet Gajda Mihály, a pénzügyi
és területfejlesztési bizottság
elnöke.
2007-ben közel kétmilliárd forinttal kapott kevesebb pénzt megyénk, mint
amennyi a további mûködéshez szükséges lett volna. Mit
lehet egy ilyen helyzetben
tenni? A feladat nem volt
egyszerû. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy megvédjük megyénk lakóit a negatív hatásoktól, tompítsuk
azok következményeit. Mûködésünket úgy kellett átalakítanunk, hogy minél kevesebb embert kelljen elbocsátani az intézményeinktôl, s
minél kevesebbet vegyenek
ebbôl észre a diákjaink, a betegeink, az otthonokban lakó
nyugdíjasaink. Úgy gondolom, mindez sikerült – de
milyen áron? Az intézményeink nagy részét érintô átszervezéseket kellett végre-

hajtanunk, és a legnagyobb
igyekezetünk ellenére több
száz ember került az utcára,
lett munkanélküli.
Ezek után mit hozott a
2008-as év? Elôször is Gyurcsány Ferenc azt mondta, túl
vagyunk a nehezén, nincs
szükség további megszorító
intézkedésekre. A tények
azonban egészen mást mutatnak. Nemhogy a múlt évben elvett kétmilliárd forintból visszakaptunk volna valamit, de további hétszázmilliót elvettek a megyénktôl.
Mi ez, ha nem újabb megszorítás?
Mindez azonban nem volt
elég! Januárban jött az újabb
villany- és gázáremelés. Ki
tudja, hányadik azóta, amióta
a szocialisták megígérték,
hogy nem lesz gázáremelkedés. Ezek nemcsak nekünk,
egyszerû állampolgároknak
jelentenek problémát, hanem
az iskoláinknak, kórházainknak, szociális intézményeinknek is. Ugye, senki nem
szeretné, hogy a pénzhiány
miatt fázzanak a gyerekeink
az iskoláinkban, hozzátartozóink a kórházainkban vagy a
szociális intézményeinkben.
Ezért ismét cselekednünk
kellett!
Kénytelenek voltunk folytatni a 2007. évben megkezdett intézmény- és feladatátszervezési munkát, melynek

keretében megpróbáljuk hozzáigazítani az egyes feladatok
ellátásának pénzügyi, szakmai,
vagyoni feltételeit a rendelkezésre álló forrásokhoz. Sajnos,
ennek keretében intézményeinkbôl további munkatársakat
kell elbocsátani.
E munkával összefüggésben eredménynek tartom,
hogy a szociális, oktatási és
szakképzési területen 2008.
évre vonatkozóan ki tudtuk
alakítani a szakterület normatívái és saját bevétele együttes
összegéhez igazodó költségvetési feltételek szerinti gazdálkodást, míg a gyermekvédelem, közmûvelôdés, közgyûjtemény és mûvészeti területeken jelentôs lépések
történtek e célkitûzés teljesítésének irányába.
A következô években jelentôs európai uniós forrás
áramlik be országunkba. Ahhoz, hogy ez Békés megyében
is megjelenjen, fel kell készül-

niük mind az önkormányzatoknak, mind a vállalkozásoknak. A megyei önkormányzat
megtette az elôkészületeket:
különbözô programokat és
ezek alapján pályázatokat készítettünk elô, nyújtottunk
be. Ezek a programok egytôl
egyig a megye valamennyi lakójának érdekeit szolgálják.
Munkahelyet teremtünk, élhetôbb környezetet alakítunk
ki. Ezek a pályázatok azonban
nem lehetnek sikeresek megfelelô önerô nélkül. Sajnos a
kormány – ígérete ellenére –
egyetlen fillérrel sem támogatja az önkormányzatokat
annak érdekében, hogy legyen
önerejük ezen célok megvalósításához. Mi azonban nem
nézhettük tétlenül, hogy céljaink, ezek a remek projektek
ne tudjanak megvalósulni –
önerô híján. Ezért felelôs
döntést hoztunk!
A 2008-as költségvetésünk
új eleme, hogy a megye több
mint kilencmilliárd forint értékben kötvényt bocsátott ki.
Változatlanul fontosnak tartom rögzíteni, hogy e pluszforrást csakis fejlesztések finanszírozására használjuk fel,
továbbá, hogy a le nem kötött
összeget pénzügyi mûveletekkel hasznosítsuk.
Mi felkészültünk, ezek
után a kormányon a sor. Várjuk a döntéseket, rajtunk
nem múlik!

Légibázis Békéscsabán
Kevés költséggel helikopterleszállót is kialakítanak

Domokos László javaslatára két betegszállító jármû
beállításáról és egy ideiglenes békéscsabai helikopter-leszállóhely és légibázis kialakításáról döntött a
Békés Megyei Közgyûlés.
A Békés megyei lakosságot
érintô egészségügyi ellátás
volt az egyik fô téma a Békés
Megyei Közgyûlés február
8-i ülésén, ahol több fontos
döntés született a megyei betegszállítás feltételeinek javításáról.
A képviselôk elfogadták
Domokos Lászlónak, a megyei
közgyûlés elnökének azt a ja-

vaslatát, hogy a békéscsabai
repülôtéren teremtsék meg a
légimentôbázis leszállóhelyének feltételeit. Ezek részben adottak, hiszen rendelkezésre áll a szilárd burkolatú
út, van irányítótorony, rádiókapcsolat és szakszemélyzet
is. Százezer forint alatti költségráfordítással a jelenlegi repülôtéri parkoló helyén fel
lehet festeni a helikopter-leszállópálya burkolati jeleit is.
Elkülönített betegvárót, pihenôhelyet kell kialakítani,
ehhez egy iroda is elég, az pedig adott.
Domokos László javaslatára arról is döntöttek, hogy a

gyulai Pándy Kálmán-kórház
betegszállítását további két
mentô beállításával segítik.
A képviselôk arról is határoztak, hogy kezdeményezik az

Egészségügyi Minisztérumnál, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál, hogy a közel négyszázezer elöregedô, ebbôl adódóan számos krónikus betegséggel küzdô Békés megyei
lakos betegszállítása érdekében húsz gépkocsiból álló
gépkocsiparkot mûködtethessenek, megfelelô finanszírozás mellett.
A képviselô-testület határozatba foglalta azt is, hogy
kezdeményezik a szakminisztériumnál a betegszállításban való együttmûködést
és közös logisztikai rendszer
mûködtetését, melyhez felajánlották a gyulai Pándy Kálmán-kórház koordináló szerepét.

A 44-es út Aradig történô
vezetését vetette fel Domokos László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke az
Arad–Békés Megyei Vegyes
Bizottság januári ülésén.
Erre azt követôen került
sor, hogy Lakitelken megalakult az M44-es munkacsoport.
A lakitelki találkozást Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke kezdeményezte 2008.
január 29-én. A találkozóra
meghívást kaptak az érintett
települések polgármesterei,
országgyûlési képviselôi és az
út által kettészelt megyék elnökei. A tanácskozáson elhangzott, hogy az M44-es
építése 2010-ben vagy egy kicsivel korábban kezdôdhet
meg Kecskemét és Békéscsaba között.
– Békés megye elemi érdeke, hogy minél hamarabb
megépüljön a gazdaságfejlesztést elôsegítô gyorsforgalmi út
– mondta Domokos László,
majd hangsúlyozta: – Az M44es megépítésének csúszása miatt minden évben öt-tízezer
embert veszít el Békés megye.
Az út folytatódjon tovább
Gyulától a Nagyvárad–Arad
kiemelt útig – vetette fel a vegyes bizottság ülésén a megyei
közgyûlés elnöke. Végpontja
Arad lehetne, s mielôbbi megépítése elôsegítheti a gazdasági
pozíciók erôsödését és a munkahelyteremtést.
Domokos László ehhez
Arad megye támogatását kérte,

és egy ad hoc bizottság felállítását javasolta. A Békés Megyei
Közgyûlés elnöke meghívta
Arad megye elnökét, hogy vegyen részt az M44-es akciócsoport munkájában. Iosif Matula nagyon jónak tartja az
elképzelést, és támogatásáról
biztosította az elnököt, valamint Békés megyét.
Domokos László kezdeményezésére februárban Aradon
újabb egyeztetés kezdôdött az
M44-es ügyében, amelyre
meghívást kapott Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke
is. Magyar részrôl Szilágyi
András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. vezérigazgató-helyettese, román részrôl
Iosif Matula, az Arad megyei
tanács elnöke, valamint Ioan
Malita, a Regionális Nemzeti
Közutak Igazgatósága igazgatója vettek részt.
A találkozón a magyar és a
román fél leszögezte: mindannyian abban érdekeltek,
hogy az út mielôbb elkészüljön, ezért közösen lépnek fel
ennek érdekében, és elosztották a munkát. Abban is megállapodtak, hogy néhány héten
belül a tervezésért felelôs magyar és a román szakemberek
újból leülnek Aradon egyeztetni, hogy tárgyalásokat folytassanak a nyomvonal kijelölése ügyében. Iosif Matula is tevékenyen bekapcsolódott a
munkálatokba, román részrôl
ô koordinálja az út építését.
Számukra is fontos, hogy az
M44-es kapcsolódjon román
oldalon Aradig.
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Békés megye többet érdemel!

A

Körös Fejlesztési
Terv programjai közül 2007-ben tizenegy, 2008 februárjáig öt pályázatot adtak be. 39 milliárd
forint támogatásra pályáztunk, ebbôl eddig 1,9 milliárd
forintot nyertek a belvízrendezésre.
Sajnos, csak a belvízrendezés programja kapta meg a kiemelt projekt státuszt.
A kormány 2008. február
13-án ismét döntött a kiemelt
projektekrôl, de úgy tûnik –
bár hivatalos értesítést még
nem kapott a Békés Megyei
Önkormányzat –, hogy a
támogatott tizenhét között
egyetlenegy sincs, amely
Békés megyét érintené. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 2008. február 18-án közzétették a tá-

mogatott kiemelt projekteket, de ezek között nem szerepel a „Vállalkozzunk Békésben” program. A kormány tehát nemet mondott a
négymilliárdos fejlesztésre
Békés megyében, hiszen
nem támogatja a Békés Megyei Önkormányzat által beadott munkahelyteremtô pályázatot, mely nyolc települést érintene.
A „Vállalkozzunk Békésben” címû program célja Békés megye leszakadásának
megállítása lenne, ehhez új
munkahelyek létrehozása a
gazdasági szféra és a települések együttmûködésével. Legfontosabb eleme inkubátorház
és csarnok építése a megye
ipari parkjaihoz, jelentôsebb
ipari területeihez kapcsoltan
a következô településeken:

Békéscsaba, Gyomaendrôd,
Gyula, Mezôhegyes, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom. Az inkubátorházakra
azért lenne nagy szükség, mert
jelentôs versenyhátrányt okoz,
hogy nincsenek a befektetôk
által azonnal igénybe vehetô,
korszerû csarnoképületek,
nincsenek telephelyek, ahová
a bôvülô vállalkozások betelepedhetnének. Az 1800–2200
m2 alapterületû, korszerû csarnokok megvalósulása esetén
az ide betelepülô kül- és belföldi vállalkozások tevékenységükkel hozzájárulhatnak a
foglalkoztatás javításához, a
magasabb munkakultúra elterjedéséhez, a fiatalok és felnôtt munkavállalók korszerû
gyakorlati képzéséhez és a versenyképes tudás megszerzéséhez.

Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke elmondta,
hogy a megyei önkormányzat
nem adja fel: újabb lehetôségeket keres a program megvalósításához. Nem lehet tétlenül nézni a megye leszakadását, hiszen Békés megye többet érdemel!

A „Vállalkozzunk Békésben” programot kétszer nyújtották be: elôször 2007 márciusában a DARFT-hoz, ôk
továbbították a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Miután ezt elutasították, 2007
novemberében a projekt terve újból beadásra került.

A Békés Megyei Önkormányzat ezenkívül több pályázatot is beadott az elmúlt
idôszakban. A Harruckern
János Közoktatási Intézményben több mint egymilliárdos, a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben félmilliárdos fejlesztést terveznek. Az egyik pályázat a vállalkozói inkubátorház program, mely a gyakorlati képzés
erôsítését segíti, a másik a
kollégium felújítását, modernizálását célozza meg. A pályázatokat mindkét intézményben január végén nyújtották be.
A Békés Megyei Önkormányzat reméli, hogy ezek a
pályázatok sikeresek lesznek,
hiszen ezek is hozzájárulhatnak a térség leszakadásának
mérsékléséhez.

A Békés Megyei Önkormányzat és intézményei részérôl beadott pályázatok 2007-tôl
KIEMELT PROJEKTJAVASLATOK, BEADOTT PÁLYÁZATOK
BENYÚJTOTT KIEMELT
PROJEKTJAVASLATOK
1. „Vállalkozzunk Békésben”
vállalkozói befektetési program

Beadás
ideje

KIEMELT PROJEKTJAVASLATOK ÉS BEADOTT PÁLYÁZATOK LEÍRÁSA

Projekt
költségvetése

Megpályázott Elnyert
támogatás támogatás
(millió Ft) (millió Ft)

Döntés
(millió Ft)

A projekt a megye ipari parkjaihoz kapcsolódóan vállalkozások számára bérbe adható, 1800–2200 m2 alapterületû csarnokok építését tartalmazza. Komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatási csomag kidolgozása
és biztosítása is része a programnak, amely révén a vállalkozások versenyhelyzete jelentôsen javulhat.

2007. június;
2007. november

3 600

1 800

0

2. Belvízrendezés az élhetôbb
településekért

Komplex belvízrendezési program megvalósítása az érintett 16 településen, amely az ott élô lakosság
és az ott mûködô vállalkozások biztonságát szolgálja. A fejlesztés kiemelt projektként valósul meg.

2007. június

2 235

1 900

1 900

3. Napfényes ôsz Békésben –
A komplex idôsgondozás modellje

Egy komplex idôsgondozási modell megvalósítása a megye idôsgondozási ellátási rendszerének bázisán, a hiányzó alapellátások kialakításával, a meglévô szakellátások minôségi fejlesztésével, új ellátási
formák bevezetésével. A program céljai egyrészt a gondoskodás, másrészt pedig a munkavállalási szempontból hátrányos nôi munkaerô foglalkoztatásának a segítése.

2007. június

1 666

1 250

0

elutasítva

4. SZAK-MA-HOLNAP

A Békés megyei szak- és felnôttképzés strukturális átalakítása a munkaerô-piaci igényekhez igazodva,
ehhez kapcsolódóan a szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása, biztosítása, a szakképzés és a
gazdasági szféra közötti kapcsolat erôsítése.

2007. június

3 813

2 500

0

elutasítva

5. Térségi Információs Köz-Pont

Összetett szerepkörû szolgáltató intézmény kialakítása a megyei könyvtár bázisán, a korszerû kommunikációs és információs technológiára építve, digitális adatbázisok kialakításával, innovációhoz kötôdô humán inkubációs szolgáltatások biztosításával, a tudásvagyon hatékony és gyors közvetítésével,
valamint az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával.

2007. június

1 256

942

0

elutasítva

6. Mozgásszervi Rehabilitációs
Központ fejlesztése

A Békés megyei Pándy Kálmán-kórház szakmai bázisára, valamint Gyulán a meglévô gyógyvíz gyógyító hatására alapozott, magas szintû igényeket kielégítô rehabilitációs központ kialakítása, kapcsolódva Gyula város egyéb, tervezett fejlesztéseihez.

2007. június

5 040

4 536

0

elutasítva

7. Patológia és infrastruktúra
fejlesztése (PATINF)

A projekt célja a Békés megyei Pándy Kálmán-kórház patológiai részlegének infrastrukturális fejlesztése
(épület- és diagnosztikai eszközök, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítô infrastrukturális elemek), melynek eredményeként a kórház ezen vonatkozásban is megfelel a kiemelt kórházak feltételrendszerének.

2007. június

1 780

1 600

0

elutasítva

8. „Múlt, jelen, jövô egy fedél alatt” –
Levéltár Békés megyében

A levéltár jelenlegi funkciójához illeszkedô, a jelen kor elvárásainak megfelelô infrastrukturális feltételek kialakítása, a telephelyek racionalizálása, valamint egy új, üzleti profil lehetôségének megteremtése (bértárolás), a szolgáltatások (restaurálás, digitalizálás) fejlesztése, nyitás Románia irányába is.

2007. június

2 200

1 980

0

elutasítva

9. „Egészségcentrum a Körösök
völgyében” – a Pándy Kálmánkórház teljes körû modernizációs
és integrációs programja

Az 1846-ban alapított kórház komplex fejlesztése, melynek eredményeként kialakul egy korszerû, a
21. század követelményeinek megfelelô, nemzetközi szinten is hatékony egészségügyi centrum. A fejlesztéssel megvalósul az igénybe vevô betegek jobb infrastrukturális és mûszerezettségi háttérrel való
gyógyítása, ezzel együtt pedig a mûködés feltételeinek javítása, a racionális mûködés megvalósítása.

2007. június

16 330

14 700

0

elutasítva

10. „Tudás és fejlôdés”

A projekt a megyei kutatási és fejlesztési potenciál feltételeinek kialakítását, a megújuló energia termelésének és felhasználásának fejlesztését, valamint a tudományos potenciálhoz és a megye gazdasági folyamataihoz kapcsolódó konferencia- és kiállítási központ kialakítását célozza meg, alapozva a békéscsabai repülôtérhez kapcsolódó fejlesztési lehetôségekre.

2007. június

7 187

2 994

0

elutasítva

11. „Összeköt a Körös” –
Turizmusfejlesztés

Békés megye adottságain, az aktív turisztikai útvonalak (gyalogos, kerékpáros, vízi, lovas) lehetôségeire alapozott komplex turisztikai fejlesztés, amely érinti a wellnessturizmus feltételeinek javítását is.
A cél a komplex turisztikai kínálat javítása, a turisztikában tapasztalható szezonalitás csökkentése.

2007. június

7 431

3 500

0

elutasítva

2008. január

400

400

2008. január

678

450

2008. január

204

180

2008. február

333

150

2008. február

300

150

54 453

39 032

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK
1. Szakképzés a gazdaságért –
kompetenciaalapú szakképzés
a gazdaságfejlesztés érdekében,
szolgálatában

A projekt célja a kompetenciaalapú szakképzés kialakítása a gazdaság igényeihez igazodva. A beadott
pályázat a Békés Megyei Önkormányzat szakképzési intézményeinek bázisán megvalósítani tervezett
Térségi Integrált Szakképzô Központ szervezeti feltételeinek kialakítását célozza meg, szervezetfejlesztéssel.

2. Kollégiumi centrum létrehozása
a Harruckern János Közoktatási
Intézmény gyulai székhelyén

A projekt célja a minôségi kollégiumi ellátás infrastrukturális feltételeinek megteremtése az intézményben, a hozzáférés biztosítása mindenki számára. A projekt keretében kollégiumépületek felújítása, a minôségi nevelés biztosítása érdekében szükséges informatikai eszközök beszerzése.

3. A Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény kollégiumépületének
komplex felújítása,
diákotthonná fejlesztése

A projekt célja az érintett gyermekek gyógypedagógiai nevelésének egészét átható rehabilitációs neveléssel a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok csökkentése, piacképes szakképesítés megszerzésére irányuló ismeretek elsajátíttatása – a fogyatékosságból eredô hátrányok leküzdésével. A projekt ehhez biztosítja a szükséges infrastrukturális feltételeket az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben tanuló 239 sajátos nevelési igényû gyermek területi elkülönülésének megszüntetésével azáltal, hogy a Békésen, egy jelenleg üresen álló kollégiumi épületben gyermekotthont alakítanak
ki részükre, illetve a Szánthó A. u. 10. alatti intézményi telephelyen szervezik meg az oktatásukat.

4. Inkubátorház-építés a Harruckern
János Közoktatási Intézmény
gyulai székhelyén

A projektek célja egyrészt a szakképzési feltételrendszer javítása azzal, hogy a kialakítandó inkubátorházakba települô vállalkozások a szakképzésben részt vevô tanulók számára korszerû infrastruktúrával ellátott gyakorlati helyeket biztosítanak, másrészt a szakképzô intézményekben végzett tanulók az
inkubátorházakban induló vállalkozóként kedvezô feltételekkel juthatnak korszerû telephelyhez, harmadrészt pedig igénybe vehetik a megyei önkormányzat által kialakítandó, az egész megyére kiterjedô vállalkozásfejlesztési hálózat szolgáltatási csomagjait.

5. Inkubátorház-építés a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény békési
székhelyén

* A Vállalkozzunk Békésben pályázatnál I. körben elutasítva; II. körben: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján 2008. február 18-án megjelent, a kormány által támogatott kiemelt projektek között nem szerepel

Összesen:

1 900

I. körben:
elutasítva;
II. körben: *
kiemelt projekt
státuszt kapott
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Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye

2008. március

Harruckern János Közoktatási Intézmény
Az ország egyik legnagyobb iskolája jött létre a nagy elôd nyomdokain
A gyulai központú intézménybe öt iskola integrálódott.
A képzési profil rendkívül széles. Állandó fejlesztésben,
fejlôdésben gondolkodnak, és pályázatoktól remélik a
megújulás lehetôségét. Errôl s még sok minden másról
nyilatkozott lapunknak Zámbó András igazgató.
– Mit kínálnak a fiataloknak, miért érdemes az iskolájukba járni?
– Békés megyében az ország egyik legnagyobb szakképzô intézménye jött létre,
ugyanis Békés Megye Képviselô-testülete döntése értelmében Harruckern János
Közoktatási Intézmény néven
új oktatási intézmény kezdte
meg mûködését 2007. július
1-jén. A gyulai központú intézménybe öt iskola integrálódott: az eleki Radványi
György középiskola, a szabadkígyósi Gámán János középiskola, a gyulai Munkácsy Mihály Gimnázium és Szak-

képzô Iskola, a Semmelweis
egészségügyi középiskola és a
Pánczél Imre Gyógypedagógiai Intézmény. Az oktatási
centrum képzési profilja nagyon széles, hiszen iskolarendszerben és azon kívül
több mint ötvenhárom szakma oktatását látja el három településen: Eleken, Gyulán és
Szabadkígyóson. Az oktatás
tárgyi és humán feltételei valamennyi telephelyen adottak.
A Harruckern János középiskola nemcsak megtartotta, de
a mindenkori munkaerô-piaci igényekhez igazodva tovább
is kívánja szélesíteni az integ-

rált intézmények képzési skáláját. Az iskolába jelentkezô tanulók jelenleg tíz szakmacsoportban ötvenhárom szakma
és öt képzési forma közül választhatnak: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, érettségi utáni képzések, tanfolyami képzések. Az összetett képzési struktúra átjárhatóságot
biztosít a tanulóknak. Eleget
kívánunk tenni annak a társadalmi elvárásnak is, hogy minél több tanuló szerezhessen
érettségi bizonyítványt, és azt
követôen, iskolánkban maradva, szakmai felsô- és középfokú végzettséget, hiszen a tanulók egy jelentôs része a középiskolából kikerülve a munka
világa felé veszi útját. Iskolánk
ingyenes gyakorlati és kollégiumi helyet biztosít diákjainak, autósiskolában több kategóriában kedvezményesen, illetve egyes szakmákat tanulók

díjmentesen szerezhetnek jogosítványt. Az intézmény
egyedülálló abban a tekintetben is, hogy képzéseinek zömét képes saját üzemi bázisaira alapozni. A mintegy 280
hektár szántó és legelô, erô- és
munkagépek, termelô infrastruktúra, a profitot is jelentô
sütô-, cukrász- és konzervtanmûhelyek nemcsak oktatási, hanem komoly bevételi
forrást is jelentenek a Harruckern számára.
– Milyen fejlesztésekben gondolkodnak? Melyek a képzés, az
oktatás újdonságai?
– Békés Megye Képviselôtestületének intézményintegrációs döntéseivel meglátásunk szerint új idôszámítás
kezdôdik a megyei szakképzésben. A mérethatékonyság,
a saját anyagi források és a pályázati pénzek célirányos felhasználása minden reményt
megad a képzési infrastruktúra további fejlesztésének, általa a végzett fiatal szakemberek
munkaerô-piaci esélyei növelésének, közvetve a gazdaság
élénkülésének. Ez idáig a Harruckern János Közoktatási Intézmény jogelôd iskoláiban a
fejlôdés lehetôségét a hatvanmillió forintos Szakképzési
Fejlesztési Program megvalósítása, továbbá a békéscsabai

központú TISZK-ben való
részvétel jelentette, ezek a lehetôségek azonban az integrációval jelentôsen kibôvültek.
Komoly kihívást jelent az új
intézmény számára a szakképzés infrastruktúrájának teljes
megújítása európai uniós támogatással.
– Milyen pályázatokat nyújtottak be az intézménnyel kapcsolatban?
– Békés Megye Képviselôtestületének anyagi hozzájárulásával és pályázati forrásból
szakképzést is szolgáló vállalkozói inkubátorház, egy gyulai székhelyû TISZK, azaz térségi integrált szakképzô központ létrehozása, valamint
kollégiumépítés és -felújítás
valósulhat meg. A Harruckern
János Közoktatási Intézmény
több mint egymilliárd forint
értékû fejlesztési beruházásra
nyújtott be három nagyobb
volumenû pályázatot. Ezek
egyike a Dél-alföldi Regionális Operatív Program, melynek keretében az 1600 m2
alapterületû vállalkozói inkubátorház létrehozása mintegy
1600 szakképzésben részt vevô tanuló számára teremt majd
„életszerû” vállalkozói és szakképzési környezetet. A szakképzés módszertanának, tárgyi
eszközeinek és infrastruktúrá-

jának teljes megújítását a gyulai székhellyel létrehozandó
Térségi Integrált Szakképzô
Központ jelenti majd. Az „Intelligens iskola” címû pályázat
keretében kerülne sor korszerû informatikai eszközök
beszerzésére. Az uniós pályázatok mellett éppen olyan fontos a hazai pályázati lehetôségek megragadása is.
– Melyek az intézmény kulturális, erkölcsi értékei?
– A tanulás mellett kulturális és sportrendezvények színesítik a diákok életét, így a
tanórák után foglalkozhatnak
lövészettel, illetve önvédelmi,
atlétika-, foci-, kézilabdaedzések adnak lehetôséget a szabadidô hasznos és kellemes eltöltésére. Minden tanulónk
részt vehet az alapfokú mûvészetoktatásban, képzô- és iparmûvészeti, táncmûvészeti,
színmûvészet-bábmûvészeti
és zenemûvészeti, valamint
hagyományôrzô íjászegyesületünkben és huszárbandériumunkban, a székhelyünkön és
a telephelyeinken egyaránt. Iskolánk több éve tart fenn német, lengyel, román és szlovák
iskolákkal partnerségi kapcsolatot, így tanulóinknak évente
több alkalommal is lehetôségük nyílik külföldi utazásokon
részt venni.

Mindenkit várnak az újjászületett 2008-ban is támogatják a civileket
Bennük van az öröm és a fény
Munkácsy Mihály Múzeumba

B

ékéscsabán a közelmúltban nyitotta meg
kapuit az újjászületett
Munkácsy Mihály Múzeum.
Az ünnepélyes megnyitón
Domokos László, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke beszédében hangsúlyozta a megújult múzeum értékteremtô
és értékközvetítô szerepét,
majd elmondta: büszke arra,
hogy itt van a világ legnagyobb Munkácsy-relikviagyûjteménye.
Dr. Szatmári Imre, a múzeum igazgatója örömmel be-

szélt arról, hogy a vidéki múzeumok között egyedülállóan
nemcsak megszépült, hanem
teljesen újjászületett az intézmény. Korszerû, modern eszközök várják az érdeklôdôket,
s az interaktív eszközökkel

felszerelt új kiállítóterek kivételes élményt nyújtanak a látogatók számára.
A világon egyedülálló
gyûjtemény kilenc festményt, hét rajzvázlatot, valamint több mint négyszáz
Munkácsy-relikviát tartalmaz, ezek között több mint
kétszáz dokumentumot és
ugyanennyi tárgyat. Többek
között eredeti keretek, paletták, festôállványok, szemüveg található itt, de megcsodálhatjuk a Bartóki családtól
megvásárolt „szerelmesládi-

kát” is, melyet Bartóki Ilonának készített Munkácsy. Mégis, az egyik legnagyobb különlegesség kétségtelenül A
kis Jeanne címû festmény,
melyet közadakozás segítségével sikerült megszerezni.

Magyarországon elsôként
itt nézhet a látogató szemüveg
nélkül háromdimenziós filmet, mely a Körösök csodálatos világát mutatja be. A természettudományi kiállítás újdonsága a 3,2 méter hosszú és
egy méter magas édesvízi akvárium, amely ritka, védett halaknak ad otthont. A régészeti
kiállítás nyolcezer év legjelentôsebb kincseit mutatja be – az
ôskortól a népvándorlás és
honfoglalás korán át a középkorig. A kiállításokon megismerhetô a sokszínû Békés
megye kialakulása, története,
egyedülálló kulturális gazdagsága. A hangos-tárlatvezetés
még élvezetesebbé teszi a kiállítás megtekintését, hiszen
olyan értékes információk
hallhatók így, melyek nemcsak
a kiállítás megértését segítik,
hanem rámutatnak mélyebb
összefüggésekre is. A kiállítótermekben található érintôképernyôs terminálok további
információkat nyújtanak az
érdeklôdôk számára. A múzeum izgalmas kikapcsolódást
kínál a gyerekeknek is, hiszen a kézmûvesmûhelyekben mindenki kipróbálhatja a
gyékény- és szalmafonást, fazekasságot, tûzzománckészítést. Múzeumlátogatással egybekötött tanórák megtartására
is van lehetôség az iskoláknak.

A civil szektorral való együttmûködés bôvítése érdekében
második alkalommal írt ki pályázatot a megyei önkormányzat, melynek eredményeként húsz civil szervezet
kapott támogatást, összesen négymillió forintot. A nyertes pályázók közül most két civil szervezet mutatkozik be:
itt az egyik, a nyolcadik oldalon a másik.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
megyei szervezete 1954-ben
alakult. Az országos szervezet
törekvése az volt, hogy összefogja a vak és gyengénlátó embereket, hathatós segítséget
nyújtson érdekvédelmük, rehabilitációjuk ellátásában.
A Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete
2004 júliusában került cégbejegyzésre. Az egyesület elnöke,
Szabó Tiborné, aki fontosnak
tartja a vak és gyengénlátó emberek érdekeinek képviseletét,
így mutatja be szervezetüket:
– Egyesületünknek több
mint ezer tagja van, és hat kistérségi körzeti csoportban
folytatjuk munkánkat. Párbeszédre törekszünk a társadalom egészével annak érdekében, hogy az egészséges emberek, az épek közössége elfogadja a vakok és gyengénlátók
fogyatékosságának, hátrányának leküzdéséért tett erôfeszítéseinket.
Az egyesület szolgáltatásai
közé tartozik az információs és
tanácsadói szolgálat, az infor-

Szabó Tiborné (elsô sor)
matikai oktatás, a Braille-oktatás, valamint a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos
Szövetségével együttmûködve
a vakvezetôkutya-kiképzés.
Biztosítunk hangos és Braillekönyvtárat, de foglalkozunk
vakügyi segédeszközök beszerzésével, árusításával is.
Évtizedek óta mûködik
mûvészeti csoportunk, akik
zenés-verses mûsorprogramot
állítanak össze az év jeles ünnepeire. Fontos, hogy tagjaink
részére minden évben színvonalas, tartalmas programokat
szervezzünk, ami megfelel érdeklôdési körüknek. A látássérültek részére szervezett prog-

ramjaink célja, hogy kimozdítsuk tagjainkat a megszokott
életvitelükbôl, kellemes élménnyel tegyük gazdagabbá
ôket és egyben erôsítsük az
egyesület közösségformáló
erejét. Ilyen közös ünnepeink
voltak a farsang, az anyák napja, az idôsek világnapja, a fehér
bot napja, a karácsonyi hangverseny és még jó néhány. Látássérült tagjaink igénylik az
ilyen jellegû rendezvények,
kirándulások szervezését, hiszen fogyatékosságukból adódóan önállóan nehezen tudnak hasonlókon részt venni.
Igénylik a szervezést, de a személyes segítést is. Több közös programon vettünk részt
együtt, például jártunk Budapesten a Szent István-bazilikában, Ópusztaszeren a Fesztikörképnél, Gödöllôn, Máriabesenyôn, Szlovákiában és Erdélyben is.
Hisszük, hogy a látássérültek érdekeit fejlesztéssel, öszszefogással magas szinten tudjuk képviselni. Igyekszünk
megtalálni és megragadni
minden lehetôséget, amelynek segítségével megyénkben
is nagyobb eredménnyel, hatékonyabban tudjuk kifejteni
tevékenységünket. A közös
célok megvalósítása érdekében kistérségi körzeti csoportokat alakítottunk ki.
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Jelszavuk: színvonal, együttmûködés, hatékonyság
A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény esélyteremtô iskola
A békési intézményben bíznak pályázataik sikerében,
mert ezek alapozzák meg a jövôt. Állandó fejlesztésekben gondolkodnak, és vigyáznak kulturális, erkölcsi értékeikre. Cikkünkben Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató
nyilatkozik.

– Milyen pályázatokat nyújtottak be mostanság intézményükkel kapcsolatban?
– A Dél-alföldi Regionális
Operatív Program keretén
belül: kollégiumi fejlesztés
200 millió Ft-os pályázati
összeggel Békésen, „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” címû
pályázat 300 millió Ft-os pá-

lyázati összeggel Békésen. Az
inkubátorház vállalkozássegítô, vállalkozásfejlesztô szolgáltatásait nemcsak iskolánkban végzett szakemberek, hanem más, Békésen és Békés
környékén vállalkozni kívánó, kezdô és már mûködô
vállalkozók vehetik majd
igénybe. Az inkubátorházban
irodák, illetve közel ezer
négyzetméternyi mûhelyterület áll majd a betelepülni
szándékozó vállalkozók rendelkezésére, akiknek az érdeklôdésére már most is számítunk. A Térségi Integrált
Szakképzô Központ pályázatában kiemelt szerepet vállal
intézményünk. 400 millió
Ft-os pályázati összeg Békésen, informatikafejlesztés pályázat útján. A pályázat célja
az „intelligens iskola” létre-

hozása, valamint az élethoszszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez
szükséges, egyenlô hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése. A programon belül az alábbi célokat
tûztük ki: számítógép-állományaink korszerûsítése,
mérésértékelési és adminisztratív munkafolyamatok
informatikai fejlesztése, tantermek interaktív prezentációs eszközökkel való ellátottságának növelése, webalapú szolgáltatások bevezetése az adminisztrációban, a
sajátos nevelési igényû tanu-

lók részére speciális IKT eszközök biztosítása. Fogyatékkal élô felnôttek képzésének
a támogatása NSZFI-pályázattal Békés, Dévaványa, Tarhos településeken.
– Milyen fejlesztésekben gondolkodnak? Melyek a képzés,
oktatás újdonságai?
– A fent vázolt pályázati lehetôségek döntôen befolyásolják intézményünk jövôjét.
Célunk a szakmai képzés – a
társadalom igényeinek megfelelô – megújítása, új képzések indítása a 2008/2009-es
tanévben, például vegyipari
technikus, szociális gondozó,
informatikai rendszergazda.
– Mit kínálnak a fiataloknak?
Miért érdemes iskolájukba járni?
– Sokszínû képzést ajánlunk. Várjuk a legszerényebb
képességû fiúk és lányok jelentkezését is, de várjuk a
halmozottan hátrányos fiatalokat is. Az oktató-nevelô
munkában nagy hangsúlyt
helyezünk tanulóink szociális igényeinek biztosítására: jó

színvonalú kollégium, szabadidô hasznos eltöltése,
sportolási lehetôségek, informatika, biztonságos, jó színvonalú gyakorlóhelyek állnak a fiatalok rendelkezésére.
Diákönkormányzatunk aktívan segíti az iskola célkitûzéseinek megvalósítását, a szülôi szervezetekkel együtt.
– Melyek az intézmény kulturális, erkölcsi értékei?
– A több mint százéves iskola, amely 23 telephelyen
mûködik, büszke az eddig
elért tanulmányi, szakmai,

sporteredményeire. A kulturális és sportrendezvényeink
jelentôs tömegeket vonzottak
a településeken, programjaink meghatározó szereppel
bírnak. Szép siker, hogy egykori tanítványaink gyermekei
is iskolánkat választják a középiskolai tanulmányaikhoz.
Régi diákjaink támogatói is az
iskolánknak. Volt tanulóink
közül néhányan pedagógusként tértek vissza volt iskolájukba. Jelszavunk: „színvonal, együttmûködés, hatékonyság”.

A Hunyadi Dél-Békés oktatási fellegvára

A

fenntartó Békés Megyei Önkormányzat
2007. július 1-jével
hozta létre a Hunyadi János Közoktatási Intézményt,
amelybe négy iskola integrálódott Dél-Békésben: a Mezôkovácsházi Középiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium vezetésével a Mezôhegyesi Szakképzô
Iskola és Kollégium, a Magyarbánhegyesi
Speciális
Szakiskola, Kollégium és Lakásotthon, valamint az Orosházi Egységes Módszertani
Intézmény, melyekben közel
ezerháromszáz diák tanul. Az
integrációban részt vevô iskolák megtartották hagyományaikat, eddigi értékeiket, s
folytatják programjaikat, amelyekkel erôsítik az új intézmény célkitûzéseit.
– Élve a lehetôséggel, néhány mondatban szeretném
bemutatni a négy intézményegységet – mondta Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató. – A
mezôkovácsházi, ahol 2005ben pályázaton nyert pénzbôl
650 milliós beruházás történt,
jelenleg a térség minôségi középiskolai oktatásának koordinatív szerepkörét betöltô intézmény, évrôl évre növekvô
tanulólétszámmal. Ez az a
központ, ahol az elmúlt években olyan innovációk indultak
el, mint a nyelvi elôkészítô
osztály, az emelt szintû informatikai, a kommunikációs, a
gazdasági és vállalkozói ismeretek, a drámapedagógiai, a kiváló minôsítést elnyert mûvészeti oktatás, a hatosztályos
gimnáziumi képzés, a szakközépiskolai osztály informatikai

és közgazdasági szakmacsoportokkal, az érettségire épülô
szakképzés, informatikai, mûvészet, közmûvelôdés, kommunikációs és közgazdasági

szakmacsoportokba tartozó
OKJ-s képzésekkel. A mezôhegyesi intézmény a szakképzés hagyományos bázisa,
amely az agráradottságok maximális kihasználásával a piacképes, minôségi szakmák elsajátítására, valamint a térség
szolgáltatási szektorának erôsítésére koncentrál. Olyan
szakmákban folyik képzés,
mint mezôgazdasági gépszerelô, autószerelô, hegesztô,
kômûves, rendvédelmi képzés, a lányok körében nôi szabó, szociális gondozó, panziós-falusi vendéglátó, a lovas
hagyományokra épülve patkolókovács, belovagló, túravezetô. Azt valljuk: nemcsak a
diploma, hanem a magas színvonalon mûvelt szakma is
rangot, sikerélményt jelent. A
magyarbánhegyesi általános
iskola és speciális szakiskola
azoknak a fiataloknak nyújt
komplex segítô szolgáltatást,
akik egészségügyi vagy szociális okok miatt megkülönböztetett figyelmet igényelnek.

Az itt folyó képzések, például
zöldségtermesztô, bôrtárgykészítô, szövegszerkesztô,
megélhetést biztosítanak az itt
végzett fiatalok számára. A
2005-ös pályázati fejlesztés
mindkét intézményt érintette,
mintegy 400 millió forintot
fordítottak az oktatás feltételeinek javítására. Az orosházi
Egységes Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézmény az
enyhe és középfokban fogyatékkal élô fiatalok gondozását,
képzését, az ennek megfelelô
szakma tanulásának elôkészítését segíti. A pedagógiai
szakszolgálat, a nevelési tanácsadó az orosházi kistérségben látja el feladatát.
– Milyen pályázatokat nyújtottak be mostanság intézményükkel
kapcsolatban?
– Mint az eddigiekbôl kiderül, intézményünk élen jár
a pályázati lehetôségek kihasználásában. Az elmúlt években,
a már említett nagyberuházás
mellett, húsz sikeres pályázaton csaknem 50 millió forintot nyertünk. Így például
2005-ben 14 beadott pályázatból 11 nyertes volt, 2006ban nyolcból hat befutott, a

2007/2008-as tanév elsô felében benyújtott ötbôl három
már nyert, kettô elbírálása folyamatban van.
– Milyen fejlesztésekben gondolkodnak, melyek a képzés, oktatás újdonságai?
– A pályázaton nyert összegeket döntôen az informatikai
eszközállomány fejlesztésére
fordítottuk. Ennek eredményeként összintézményi szinten mintegy 330 számítógép, a
digitális oktatás feltételeit szolgáló interaktív táblák, projektorok, érintôképernyôs monitorok, a fényújság mûködését
biztosító nagyképernyôs LCD
tévé, jól felszerelt stúdió és
más technikai eszközök segítik
a XXI. század igényeinek
megfelelô oktatást. Ugyancsak
pályázaton nyert pénzbôl javítottuk a hiányszakmák gyakorlati képzésének feltételeit.
Mezôhegyesen a kômûvestanulóknak a megyében is párját
ritkító mobil állványt, térkôgyártó gépet, síkköszörût, a
fémforgácsolóknak, hegesztôknek újabb eszközöket szereztünk be. Ugyanitt több
millió forintból az EU-szabvány szerinti egészségügyi,

higiéniai követelményeknek
megfelelô melegítôkonyhát
alakítottunk ki. Folyamatban
van a megyei fenntartó által
a három közoktatási intézményt, a Harruckern Jánost, a
Farkas Gyulát, a Hunyadi Jánost érintô térségi integrált
szakképzô központ, az intelligens iskola fejlesztésére beadott pályázat elbírálása, hogy
csak a legnagyobbakat sorol-

veszprémi Pannon Egyetemmel az informatikai, statisztikus, gazdaságtervezô képzésben, a Tessedik Sámuel Fôiskolával a számviteli szakügyintézô szakemberek képzésében, és tervezzük az orosházi
Kodolányi János Fôiskolával
együttmûködve a kommunikációsszakember-képzést.
Mindezek választ adnak arra a
kérdésre, hogy miért érdemes

jam. A fenntartó tervei között
szerepel a másik két intézményhez hasonlóan a kollégiumi elhelyezés feltételeinek
javítása és vállalkozói inkubátorház építése pályázati források felhasználásával. A szükséges önerô rendelkezésre áll, az
inkubátorház mûködéséhez
vállalkozói partnerek jelentkezését várjuk.
– Mit kínálnak a fiataloknak?
Miért érdemes iskolájukba járni?
– Fejlesztéseink, jövôbeni
elképzeléseink között szerepel
új szakmacsoportos képzések,
így vendéglátás, idegenforgalom, turisztikai, szociális szolgáltatás bevezetése. A munkaerô-piaci igényekhez igazodva
újraindítjuk a felnôttképzést,
segítve ezzel a térség lakosságának átképzését, továbbképzését. Együttmûködünk a

a Hunyadi János Közoktatási
Intézményt választani: sokoldalú, a magyar középfokú oktatás szinte teljes vertikumát
kínáljuk a beiskolázási térségünkhöz tartozó 40 iskola továbbtanuló diákjának.
– Melyek az intézmény kulturális, erkölcsi értékei?
– Közoktatási intézményünk neve, a Hunyadiakhoz
kacsolódó jelképrendszere
szimbolizálja azt az erkölcsi elkötelezettséget, amelyet történelmi, kulturális értékeink
ápolásával, megismertetésével
képviselünk. Célunk innovatív tudást nyújtani a fiataloknak, értékeket közvetíteni az
egészséges, kiegyensúlyozott
és harmonikus személyiség
kialakításához. Egy jó iskola
mindig több, mint az épület,
ahol a tanítás folyik.
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Nônapi
köszöntô

M

i, férfiak köszönettel tartozunk a
hölgyeknek a mosolyért, a gyengédségért, ami
szebbé teszi mindennapjainkat, a türelemért és azért a támaszért, ami biztonságot nyújt
életünk legnehezebb pillanataiban is. Nehéz szavakban kifejezni megbecsülésünket és
szeretetünket, hiszen olyan
kincset kapunk tôlük, mely
hálára kötelez bennünket az év
minden percében. Kedves
mosolyuk gyógyító ereje teszi
teljessé életünket.
Gyurkovics Tibor gyönyörû soraival szeretnénk megköszönni azt a törôdést, melyet életünkrészévé válva a
hölgyektôl kapunk.

2008. március

Mosolytréninggel segítenek

A

békési székhelyû
Mentálhigiénés
Egyesület – mely segítôfoglalkozásúak szakmai
szervezete – 2000-ben alakult. Célja a munkaerôpiacról átmenetileg vagy tartósan
kiszorult pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékkal élôk és hozzátartozóik részére hiányzó egészségfejlesztô szolgáltatások
bevezetése, segítôfoglalkozású szakemberek képzése,
módszertani segítése. Vezetôjük, Szûcs Judit mutatja be tevékenységüket:

„Azt hittem, hogy a világ
csudája vagy
ôrjöngés, álom, nyíló végtelen
ma azt mondom, hogyha
nem vagy velem
nem vagyok, nem játszom,
nem létezem
felhôk fehérje a szemembe
fagy…
Azt hittem, hogy a világ
csudája vagy
De annál sokkal fontosabb.”

– Az egyesület segítséget
nyújt az ügyfelek készségeire
és képességére alapozó, a káros stressz átdolgozását segítô alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában, valamint a tradicionális értékek
felfedezésében, a mai életmódba történô beépítésében
a mûvészet funkcionális
módszerei segítségével.
Igen sokféle és sokrétû
szolgáltatást nyújtunk, több
program szervezésében veszünk részt. Ezek közül néhány – a teljesség igénye nélkül: pszichológiai alkalmassá-

gi vizsgálat, felvételi interjú,
önismereti tréning, motivációs tréning, álláskeresési tréning, mentálhigiénés klubfoglalkozás, álláskeresési klubfoglalkozás, egyéni mentorálás, csoportos esetkezelés, hatékonyságvizsgálat.
Ismeretterjesztô tevékenységünk keretében megjelenünk egészségnapokon, egészségfesztiválokon, falunapokon, ahol állapotfelmérést, képességmérést végzünk, egészségtotót, drogtotót töltetünk
ki mintegy játékos ismeretterjesztésként minden korosztálynak. „Lélek-tükör” címmel a lelki egészségfejlesztésrôl szóló rovatunk írásait olvashatják a Békési Újságban,
mely letölthetô az internetrôl
is a www.bekesmatrix.hu oldalról.
A kábítószert fogyasztók
számára fontos az úgynevezett
elterelés, ami a büntetés elkerülését szolgálja, a drogfüggôknek, a problémás droghasználóknak pedig a gyógyító kezelés. Az alkalmi droghasználók, az „egyszer kipróbálók” megelôzô-felvilágosító
elôadásokon vehetnek részt.

A „Mosolygó város” adománygyûjtô akció keretében
szívesen elfogadunk megunt
folyóiratokat,
könyveket,
mesekönyveket, gyermekjátékokat, tartós élelmiszert,
ruhát és cipôt. Az egyesület
szívesen fogadja a személyi
jövedelemadó felajánlott 1%át. Adószámunk a következô:
18383953-1-04.
A Helló-meló! egy 100
órás tréning, melynek keretében a munkát keresô szenvedélybetegek munkavállalási
készségeinek komplex fejlesztését végezzük. Célunk,
hogy kialakuljon az „önmagáért tenni képes” felnôtt
gondolkodás, a pályaúttervekben szerepeljen az egyéni

felelôsségvállalás, igénnyé
váljon a munka, a képzés keresése, az egyéni fejlôdés.
A szocioterápiás csoport
közösségépítô és fejlesztô hatásával kimozdítja az egyént a
„tanult tehetetlenség” állapotából. A mûvészet mint terápia (képzômûvészet, zene,
mozgás, irodalmi szövegek,
encounter) segít a résztvevôk
problémás élethelyzeteinek
megoldásában. Az itt megtanult irányok következetes tartása növeli mind a munkaerôpiaci elhelyezkedés, a beilleszkedés, mind a sikeres, hosszú
távú bennmaradás esélyét.
A színjátszó terápiás foglalkozásokon drámapedagógiai
eszközökkel, játékokkal, improvizációs elemekkel tarkított
gyakorlatok közben fejlesztjük a kommunikációs készséget, az önkifejezô képességeket, fejlôdik a koncentrációs
készség, nô az önbizalom.
A pályaválasztással, a kortársproblémákkal küzdô fiatalok, a munkát keresô fiatal
felnôttek a mosolytréningfoglalkozáson kiszakadnak a
hétköznapok egyhangúságából, komorságából.

Népszavazási tájékoztató
A Magyar Köztársaság elnöke 2008. március 9-ére
országos ügydöntô népszavazást tûzött ki.
A népszavazáson feltett kérdések:
„Egyetért-e ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért a
jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne
kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
„Egyetért-e ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
„Egyetért-e ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük?”
A választójoggal rendelkezô polgárokról névjegyzék készült, amelyen a változásokat folyamatosan vezetik.
A névjegyzék 2008. február 20-ától február 27-én 16.00
óráig közszemlére került. Ezen idôszak alatt lehetett kifogást
benyújtani a település jegyzôjéhez a névjegyzékbôl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétôl távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes települési jegyzôtôl kérheti igazolás kiadását.
Az igazolással a választópolgár azon a településen szavazhat, ahol tartózkodik (amely településre az igazolás szól).
Az igazolással rendelkezô választópolgár a tartózkodási helyén csak a kijelölt szavazóhelyiségben szavazhat. Ennek a kijelölt szavazóhelyiségnek a címét az igazoláson feltüntetik.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. március 4-éig megérkezzen az illetékes települési jegyzôhöz.

Ha a választópolgár igazolással rendelkezik, de mégis a
lakcíme szerinti településen kíván szavazni, 2008. március
6-án 16.00 óráig kérheti visszavételét a névjegyzékbe. E
határidô elmulasztása jogvesztô!
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, február
22-éig kérhette a települési jegyzôtôl felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleti névjegyzékbe vételrôl a jegyzô írásban értesíti a választópolgárt. Az értesítés tartalmazza annak a külképviseletnek a helyét, ahol a szavazásra sor kerülhet.
Ha a választópolgár mégsem a külképviseleten, hanem
magyarországi címén kíván szavazni, február 22-éig kérhette visszavételét a névjegyzékbe. E határidô elmulasztása is
jogvesztô!
A választási kampány a népszavazás kitûzésétôl 2008.
március 8-án (szombat) 0 óráig tart. A szavazást megelôzô
nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend).
A kampánycsend megsértésének minôsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása (szállítás, élet-ital
adása, pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, plakát stb.).
Szavazni a népszavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A választópolgárnak küldött „értesítô” tartalmazza a szavazóhelyiség címét is, ezért célszerû azt megôrizni a szavazás napjáig.
A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat,
aki a névjegyzékben szerepel. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság már senkit nem vehet fel a névjegyzékre
(kivéve a kijelölt szavazóhelyiséget, ahol az igazolással is lehet szavazni).

a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérte, az adott szavazókör névjegyzékében szerepel és a szavazókör területén
tartózkodik (illetékesség).
A választópolgár a szavazáskor – személyazonosságának egyeztetése
után – a szavazatszámláló
bizottság elôtt aláírja a
névjegyzéket.
Ezt követôen különkülön szavazólapot kap a
népszavazásra bocsátott
három kérdésrôl.
A három szavazólap
eltérô színezésû (világoslila, világoszöld, csontfehér).
Mindhárom szavazólap önálló kérdést tartalmaz, így szavazólaponként külön-külön kell dönteni a szavazásnál az
IGEN vagy a NEM válasz között.
A szavazatszámláló bizottság kérdésenként (szavazólaponként) állapítja meg a szavazás eredményét, legalább kétszeri szavazatszámlálást követôen.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntése elleni kifogásnak csak az Országos Választási Bizottságnak a népszavazási eredményt megállapító
döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A szavazás napján a választópolgárok napközben hat alkalommal kapnak tájékoztatást a szavazókörben megjelent
választópolgárok számáról.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a
választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát
és lakcímét megfelelôen igazolni.

A szavazás lezárását követôen, az elsô szavazatszámlálás
adatairól tájékoztató jellegû elôzetes eredmény közlésére kerül sor.

A mozgásában gátolt választópolgár írásban kérheti a
helyi jegyzôtôl, illetôleg a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottságtól, hogy mozgóurnával keressék fel
(mozgóurnás szavazás).

A népszavazással kapcsolatos információk a www.
valasztas.hu internetes oldalon megtalálhatók, továbbá információkért a települési jegyzôkhöz, valamint a területi
(megyei) választási irodához lehet fordulni.

A szavazatszámláló bizottság legalább két tagja a mozgóurnával csak azt a mozgásában gátolt választópolgárt keresheti fel, aki azt a település jegyzôjétôl vagy a szavazás napján

MEGYEI FÔJEGYZÔ,

DR. BIRI ISTVÁN
A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÔJE

