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Gyôztek, akik igent mondtak a jövôre
Magyarország – így Bé-

késmegye is – gyôzött
a szociális népszavazáson
március 9-én. Gyôztek azok,
akik igennel szavaztak, gyôz-
tek azok is, akik otthonról
szorítottak az igenek gyôzel-
méért, és a gyôztesek közé
tartoznak a nemmel szavazók
is, hiszen nekik sem kell
majd vizitdíjat, kórházi napi-
díjat és tandíjat fizetniük.
Példátlanul széles körû ösz-
szefogás jött létre: az idôsek
megtámogatták a fiatalokat, a
fiatalok pedig az idôsek olda-
lára álltak. A népszavazáson

az emberek elutasították az
egészségbiztosítás privatizá-
ciójáról szóló törvényt is,
amelyet akaratuk ellenére
szándékoztak bevezetni. A
kormánynak alkotmányos,
erkölcsi és politikai kötelessé-
ge pótolni a népszavazás
eredményeként kiesô bevéte-
leket az egészségügyben és az
oktatásban egyaránt, vagyis
vissza kell adniuk azt a pénzt,
amit korábban – még a vizit-
díj bevezetése elôtt – elvettek
a két ágazattól.
Az MSZP vezette kor-

mány 120 milliárdot vont ki

az egészségügybôl az elmúlt
években, de ha hozzávesszük
a járulékok és az energiaárak
emelkedését, akkor ez az ösz-
szeg a 160–170 milliárd fo-
rintot is eléri. Ez tízszerese
annak, amit most a vizitdíj és
a kórházi napidíj kiesése mi-
att vissza kellene adni a gyó-
gyítóknak.
Az emberek március 9-én

világossá tették, hogyMagya-
rországnak változásra és új
irányra van szüksége!

DOMOKOS LÁSZLÓ,
A BÉKÉS MEGYEI

KÖZGYÛLÉS ELNÖKE

ABékés megyei Munká-
csy Mihály Múzeum is

beadta a pályázatot a Vendég-
barát múzeum programra,
melynek keretében az intéz-
mény másfél millió forintot
nyerhet.
A Vendégbarát múzeum

program célja, hogy az elmúlt
években történt látogatóbarát
fejlesztések híre a belföldi és a
külföldi vendégekhez egyaránt
eljusson. AMagyar Turizmus
Zrt. általmeghirdetett pályázat
segítségével a nagyközönség
dönt arról, melyik múzeum,
muzeális intézmény érdemli
ki idén a 2008. Vendégbarát
Múzeuma címet. A múzeu-
mok háromkategóriában ver-
senyeznek: kiemelt, országos
jelentôségû, regionális jelentô-

ségû. A besorolás alapját a
2006-os látogatószám adja.
Mindhárom kategóriában a
legtöbb szavazatot elnyerô
múzeum, muzeális intéz-
mény részesül támogatásban.
Az országos jelentôségû

múzeumok kategóriájában 16
múzeumra – köztük a Mun-
kácsy Mihály Múzeumra –
szavazhat a nagyközönség. Az
online szavazás 2008. április 1-
jén indul a www.vendegva-
ro.hu internetes portálon. A
szavazás 2008.május 1-jén zá-
rul le.
Az ünnepélyes eredmény-

hirdetésremájus 17-én, aMú-
zeumi Világnap alkalmából
hagyományosan megrende-
zettMúzeumokmajálisán ke-
rül sor.

Szavazzanak a Munkácsy
Mihály Múzeumra!

Másfél millió forintot nyerhet az intézmény

„Közös munkánk, értékeink,
hagyományaink ápolása a jövô
záloga, hiszen Békés megye
mindannyiunk otthona.”

Otthonunk, Békés me-
gye címmel indított

rendezvénysorozatot már-
cius 28-án a Békés Megyei
Önkormányzat Körösla-
dányban. A megye legfiata-
labb városában kezdôdô
program célja, hogy megis-
mertesse Békésmegye lakos-
ságával a Békés Megyei Ön-
kormányzat szerepét, mûkö-
dését és a megye intézmé-
nyeit.
„Önök kérték”, mézeska-

lácssütés, látványkonyha –
ezek is részei voltak a prog-
ramnak, amelynek keretében
bemutatkoztak a megye in-

tézményei. Egymást követô
kulturális események várták
az érdeklôdôket a körösladá-
nyi mûvelôdési ház elôteré-
ben és nagytermében. Min-
denki, aki otthonának érzi
Békés megyét, rátehette kéz-
jegyét a 6 x 6méteres vándor-

térképre, s errôl tanúsítványt
is kapott.
Dr. Erdész Ádám, a Békés

Megyei Levéltár igazgatója
nyitottameg amegyetörténe-
ti kiállítást a ladányi Hely-
történeti Gyûjtemények Há-
zában.

A város képviselô-testüle-
tének soron kívüli nyilvános
ülésén Domokos László, a
Békés Megyei Közgyûlés el-
nöke bemutatta amegyei ön-
kormányzatot és intézmé-
nyeit, majd dr. Kovács József,
a Békés megyei Pándy Kál-
mán kórház fôigazgató-fôor-
vosa tartott elôadást.
Domokos László elmond-

ta: a rendezvénysorozat célja,
hogymindenki tudja, a Békés
Megyei Önkormányzat egy
új szemléletû megyei önkor-
mányzati szerepkört vállalt
fel, amely szerint a megye a
feladatellátása során érdeke-
ket képvisel és véd, értékeket
ôriz és fejleszt, a megye egé-
szében gondolkodik és köz-
szolgáltat.
A megyében élôknek tud-

niuk kell, hogy mire törek-
szik amegyei önkormányzat,
milyen programokat, projek-
teket kíván megvalósítani és
azok hogyan szolgálják az itt
élôket. Fontos, hogy megis-
merjék a megyei önkor-
mányzat által nyújtott köz-
szolgáltatásokat, az ezt bizto-
sító korszerûsített intéz-
ménystruktúrát.
A Békés Megyei Önkor-

mányzat amegyében élô ösz-
szes állampolgár érdekében
cselekszik, és ehhez igényli és
számít az itt élô emberek, az
itt mûködô gazdasági és
egyéb szervezetek, intézmé-
nyek partnerségére.
A programsorozat amegye

minden települését érinteni
fogja, több helyen kapcsolód-
va a helyi rendezvényekhez.

Otthonunk, Békés megye rendezvénysorozat
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Békés megye – Népszavazás

Kórházi napidíj
„Egyetért-eönazzal, hogya fekvôbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelenkérdésbenmeg-
tartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

Békéscsaba 51,05% 21 741 81,89% 4 620 17,40%
Battonya 42,08% 1 779 86,61% 259 12,61%
Békés 53,48% 8 184 90,77% 766 8,50%
Csorvás 43,24% 1 714 87,18% 242 12,31%
Dévaványa 49,66% 2 990 89,63% 301 9,02%
Elek 48,06% 1 733 88,46% 214 10,92%
Füzesgyarmat 39,78% 1 568 80,12% 373 19,06%
Gyomaendrôd 44,31% 4 625 86,22% 694 12,94%
Gyula 50,32% 10 979 82,48% 2 222 16,69%
Mezôberény 48,66% 3 623 84,33% 621 14,46%
Mezôhegyes 37,28% 1 447 79,03% 376 20,54%
Mezôkovácsháza 47,94% 2 214 86,05% 341 13,25%
Orosháza 48,11% 10 123 82,71% 2 025 16,55%
Sarkad 51,80% 3 854 89,05% 436 10,07%
Szarvas 52,33% 6 395 85,56% 1 011 13,53%
Szeghalom 46,91% 3 183 86,38% 466 12,65%
Tótkomlós 47,52% 2 105 84,95% 349 14,08%
Vésztô 49,57% 2 656 91,33% 223 7,67%
Almáskamarás 44,74% 320 89,64% 37 10,36%
Békéssámson 48,66% 887 92,11% 73 7,58%
Békésszentandrás 56,35% 1 591 87,85% 194 10,71%
Bélmegyer 55,54% 476 92,25% 36 6,98%
Biharugra 54,31% 433 90,40% 40 8,35%
Bucsa 48,41% 852 89,12% 96 10,04%
Csabacsûd 54,78% 776 86,22% 118 13,11%
Csabaszabadi 60,32% 167 87,89% 21 11,05%
Csanádapáca 56,02% 1 148 89,13% 126 9,78%
Csárdaszállás 52,81% 190 87,96% 23 10,65%
Doboz 48,98% 1 598 90,28% 153 8,64%
Dombegyház 48,33% 782 88,36% 100 11,30%
Dombiratos 56,32% 281 90,06% 30 9,62%
Ecsegfalva 41,24% 418 88,37% 51 10,78%
Gádoros 45,26% 1 312 88,17% 167 11,22%
Gerendás 60,85% 650 87,48% 87 11,71%
Geszt 46,82% 251 89,64% 23 8,21%
Hunya 52,84% 271 80,90% 55 16,42%
Kamut 59,12% 453 81,77% 93 16,79%
Kardos 53,03% 296 91,36% 28 8,64%
Kardoskút 46,47% 292 82,25% 58 16,34%
Kaszaper 51,04% 754 89,98% 78 9,31%
Kertészsziget 47,74% 145 85,80% 17 10,06%
Kétegyháza 39,73% 1 125 87,41% 150 11,66%
Kétsoprony 58,78% 624 89,66% 63 9,05%
Kevermes 51,77% 812 91,03% 74 8,30%
Kisdombegyház 55,66% 234 95,12% 8 3,25%
Kondoros 47,67% 1958 88,16% 240 10,81%
Körösladány 51,65% 1 797 89,89% 181 9,05%
Körösnagyharsány 57,30% 277 89,35% 31 10,00%
Köröstarcsa 50,92% 1 010 89,22% 118 10,42%
Körösújfalu 42,11% 183 91,50% 16 8,00%
Kötegyán 49,80% 558 91,03% 50 8,16%
Kunágota 49,00% 995 88,21% 123 10,90%
Lôkösháza 46,77% 630 86,07% 96 13,11%
Magyarbánhegyes 45,41% 742 86,18% 111 12,89%
Magyardombegyház 60,66% 119 92,97% 6 4,69%
Medgyesbodzás 49,54% 429 88,82% 50 10,35%
Medgyesegyháza 53,48% 1 439 83,96% 267 15,58%
Méhkerék 41,47% 563 79,63% 136 19,24%
Mezôgyán 48,25% 417 91,85% 31 6,83%
Murony 51,92% 506 87,24% 69 11,90%
Nagybánhegyes 54,27% 580 88,69% 71 10,86%
Nagykamarás 47,84% 562 90,50% 57 9,18%
Nagyszénás 49,57% 1 922 85,04% 311 13,76%
Okány 51,15% 986 92,24% 80 7,48%
Örménykút 57,85% 197 89,14% 22 9,95%
Pusztaföldvár 49,04% 639 86,12% 95 12,80%
Pusztaottlaka 53,01% 156 88,64% 19 10,80%
Sarkadkeresztúr 46,48% 538 79,12% 130 19,12%
Szabadkígyós 50,50% 1 021 87,94% 126 10,85%
Tarhos 49,73% 323 86,60% 41 10,99%
Telekgerendás 56,66% 671 86,25% 95 12,21%
Újkígyós 50,28% 2 021 87,30% 265 11,45%
Újszalonta 64,00% 48 75,00% 16 25,00%
Végegyháza 46,15% 489 86,70% 68 12,06%
Zsadány 55,93% 709 91,72% 57 7,37%
Megye összesen 49,40% 130 536 85,68% 20 516 13,47%

Település neve Szavazóként
megjelent
választó-
polgárok (%)

IGEN
szavazatok
száma

IGEN
szavazatok
(%)

NEM
szavazatok
száma

NEM
szavazatok
(%)

Az orosházi
vasútállomás

Az Árpád Szálló Szarvason

Római katolikus templom
Szeghalmon

A szabadkígyósi
Wenckheim-kastély

A Tessedik fôiskola Békéscsabán

A battonyai
Mikes Kelemen
Gimnázium

Mezôhegyesi
Ménesbirtok Rt.

A gyulai vár
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Amikor újabb felkérés ér-
kezett, hogy értékeljük a

mostani számban a népszava-
zás eredményét, akkor sokáig
gondolkodtam, elfogadjam-e
a lehetôséget. Érdemes-e
megjelenni benne, és ezzel le-
gitimizálni egy olyan „köz-
lönyt”, amely ennyire elfo-
gult. Aki még emlékszik a

népszavazás elôtti kiadványra,
annak arra is emlékeznie kell,
hogy az egyoldalú kampány-
kiadvány volt. Úgy látom, to-
vább folyik az egyoldalú kam-
pányolás. Ma már tudjuk,
hogy ezek a kiadványok szin-
te mindegyik megyében
megjelentek, nem titkoltan
kampánycéllal, és természete-
sen közpénzen – kezdte nyi-
latkozatát Varga Zoltán.
A megyegyûlés szocialista

frakciójának elnöke kifejtette:
a szavazás eredménye egyér-
telmû, az emberek döntô
többsége – és ezt elôre lehetett
tudni – nem szeret fizetni.Ha
választani lehet, hogy ô vagy
az állam állja a költségeket, ak-
kor a mai magyar társadalom
nagy többsége azt választja,
hogy neki személy szerint ne

kelljen fizetnie. A kérdés kita-
lálói jól kalkuláltak,míg a szo-
cialisták, a kormányon lévôk
elfelejtették, hogy az egészsé-
günket, a pénztárcánkat érin-
tô kérdésekben az érzelmi
megfontolások nagymérték-
ben szerepet játszanak. Az ér-
zelmekkel játszani azonban
nagyon veszélyes dolog. Varga
Zoltán reméli, hogy minden-
ki tanult az esetbôl.
– A szocialisták levonták a

következtetéseket. Nem sza-
bad feladni az ország moder-
nizálását, de a továbbiakban
nagyobb hangsúlyt kap az ér-
demi társadalmi párbeszéd. A
tudás, munka, tulajdon prog-
rammár ezen az alapon indul.
A népszavazás eredménye

kötelezô a kormány számára,
sôt a kormány azt is vállalta,
hogymár ez év április 1-jével
eltörölte a fizetési kötelezett-
ségeket. A népszavazás mos-
tani eredményének azonban
hosszú távú a hatása. A dema-
góg kérdések felvetése és an-
nak eredménye már látható a
befektetôi piacon, és ennek
hatása messze súlyosabb an-
nál, mint hogy fizetünk-e vi-
zitdíjat vagy sem. Ennek az
árátmindannyian fizetni fog-
juk – hangoztatta Varga Zol-
tán, a Békés megyei képvise-
lô-testület szocialista frakció-
jának elnöke.

***
BékésMegye Képviselô-testü-

letének Közlönye – ahogy eddig is
– továbbra is helyet ad az eltérô
álláspontok megjelenésének.

A szerkesztôség

Köztudott, hogy eddig a kor-
mány csak Dévaványának
ígért segítséget, a vihar által
érintett többi harminchat te-
lepülésnek nem. Éppen ezért
a Békés Megyei Önkor-
mányzat március 7-i ülésén
egymillió forint induló ösz-
szeggel szolidaritási-káreny-
hítési alapot hozott létre.
Az alap célja, hogy minél

több helyre eljusson a támo-

gatás, és azok részesüljenek a
segítségbôl, akik leginkább
rászorultak.
A biztosítókmegkezdték a

károk felmérését, a biztosí-
tással nem rendelkezô lakás-
tulajdonosok azonban csak a
közösségi szolidaritás révén
számíthatnak kárenyhítésre –
esetleg a kormányzattól, a he-
lyi önkormányzatoktól. A
most létrehozott alapból azok

a magánszemélyek részesül-
hetnek, akiknek a viharos
idôjárás miatt súlyosan káro-
sodott a lakásuk és nem ren-
delkeznek biztosítással, kor-
mányzati támogatásban sem
részesülnek, és nehéz anyagi
helyzetük miatt saját forrás-
ból nem tudják fedezni a
károk helyreállításának költ-
ségeit. A feltételeknek meg-
felelô károsultak kérelmüket
a település jegyzôjéhez nyújt-
hatják be, aki igazolja a té-
nyek valódiságát, és nyilatko-
zik a helyreállítás várható
költségeirôl is.
A kérelmeket a település

jegyzôje a Békés Megyei Vé-
delmi Bizottsághoz továbbít-
ja, amely az igényekmérlege-
lése után dönt a kárenyhítés-
sel kapcsolatban.
A támogatásmegfelelô fel-

használását a települési jegy-
zô bevonásával a hivatal önál-
ló belsô ellenôrzési csoportja
ellenôrizheti.
A Békés Megye Önkor-

mányzata azOTPBankZrt.-
nél vezetett 11733003-
15342005-80070001 számú
elkülönített számlán hozta
létre a „Békés megyei szoli-

daritási-kárenyhítési alap”-ot
egymillió forint induló ösz-
szeggel, melynek fedezete az
önkormányzati hivatal 2008.
évi költségvetésében szerep-
lô tartalék.
A Békés megyei szolidari-

tási-kárenyhítési alaphoz bár-
ki – magánszemélyek, civil
szervezetek, gazdálkodó
szervezetek, intézmények,
önkormányzatok –bármek-
kora összeggel csatlakozhat,
anyagi alapot teremtve ezzel a
közösségi szolidaritás gya-
korlati megnyilvánulásának,
a különlegesen rászorultak
segítésének.

FARKAS ZOLTÁN,
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ALELNÖKE

Kiemelt fejlesztéseket koordinál a projektiroda

Kovács Mihály közel negy-
ven éve, 1968. július 1-jén
került a megyei önkormány-
zat jogelôdjéhez, az akkori
megyei tanácsi pénzügyi osz-
tályához. Tapasztalata szerint
sohasem volt könnyû terület
a pénzügy, ugyanis a pénz

mindig kevés volt, ezért taka-
rékoskodni kellett, de koráb-
ban nem volt szükség ilyen
mértékû megszorításokra,
mint most, 2007–2008-ban.
Tavaly decemberben dön-

tött a közgyûlés a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat mó-

dosításáról, ez alapján kezdô-
dött el a hivatal átszervezése.
A vagyoni, a beruházási fela-
datellátás, illetve a vállalkozá-
sokkal történô kapcsolattartás
a pénzügyi, beruházási és vál-
lalkozási osztályról átkerült a
területfejlesztési osztályra,
míg a jogi és közbeszerzési
ügyeket a titkársági és jogi
osztály veszi át.
–Március 31-éig vezettem

a pénzügyi, beruházási és vál-
lalkozási osztályt – fogalma-
zott KovácsMihály –, ezt kö-
vetôen kaptammeg projekti-
roda kiépítésével kapcsolatos
feladatokat. Ezek közül a leg-
fontosabb a kötvénnyel kap-
csolatos pénzügyi tranzak-
ciók lebonyolítása, nyomon

követése, a szükséges döntési
javaslatok elôkészítése. Ame-
gyegyûlés december 20-án
döntött arról, hogy a megyei
fejlesztésekhez, beruházá-
sokhoz szükséges pályázati
saját erô biztosítása érdeké-
ben kötvényt bocsát ki 9,4
milliárd forint értékben. A
Békés Megyei Önkormány-
zat egyik kiemelt feladatának
tekinti a térség fejlôdését, a
foglalkoztatottság javítását
célzó beruházások, a fejlesz-
tések elékészítését, ennek ér-
dekében az önkormányzat
több pályázatot nyújt, illetve
nyújtott be.

A Körösök vidékén újjáalakult
az Idôsügyi Tanács

A népszavazás árát
mindnyájan megfizetjük
Varga Zoltán különvéleménye

Április 4-én Békésme-
gyében újjáalakult az

Idôsügyi Tanács. Az alaku-
ló ülés egyik témája az idô-
seket is érintô egészségügy
volt, melynek kapcsán dr.
Kovács József, a Békésme-
gyei Pándy Kálmán-kór-
ház fôigazgató fôorvosa
tartott tájékoztatót a kór-
ház történetérôl és szolgál-
tatásairól, majd dr. Becsei
László fôigazgató fôorvos
bemutatta a békéscsabai
Réthy Pál-kórházat.
Az ülésen felszólalt Do-

mokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke
is, aki beszédében hangsú-
lyozta: – Szükség van egy
olyan szakmai mûhelyre,
ahol meghallgatják az idô-
sek problémáit, és megvi-
tathatják azokat amegoldá-
si javaslatokat, amelyek se-
gíthetik mindennapjaikat.
A mi feladatunk, hogy
olyan életkörülményeket

biztosítsunk idôs ember-
társaink számára, melyek
lehetôvé teszik az öregkor-
hoz méltó, derûs életet.
A család gondoskodása

mellett a társadalomnak is
mindent meg kell tennie
azért, hogy a megérdemelt
pihenés éveiben megkap-
ják mindazt a támaszt, ami
megszépítheti, teljesebbé
teheti napjaikat.
Az Idôsügyi Tanács ülé-

sein lehetôség van arra,
hogymindenkimegismer-
je azokat a problémákat,
melyek leginkább sújtják
az idôseket.
Emellett az idôsek böl-

csességemindig biztos hát-
teret jelent a fiatalabbak
számára, hiszen generáció-
kon keresztül ôk hordoz-
zák azokat az élettapaszta-
latokat, amelyek a fiatalok
számára is segítséget nyújt-
hatnak a megye fejleszté-
sében.

Szolidaritási alap a vihar károsultjainak

Akormány pénzügyimegszorításaimiatt a Békés
Megyei Önkormányzat is rákényszerült az intéz-
ményrendszer átalakítására. Amegváltozott kör-
nyezethez igazodva – hosszas elôkészítô munka
után – új hivatali szerkezetet alakítottak ki. Ennek
részeként átalakult az eddigi pénzügyi, beruhá-
zási és vállalkozási osztály, és Kovács Mihály osz-
tályvezetô is új megbízatást kapott: április elejé-
tôl a szervezetileg a titkársági és jogi osztályhoz
tartozó, szakmailag az elnök alá rendelt projekt-
irodát vezeti.

A kora tavaszi viharmiatt Békésmegyében 37 te-
lepülésen több mint ötszáz magántulajdonú la-
kóingatlan szenvedett könnyû, közepes, illetve
súlyos károkat, az utóbbiak közül néhány lakás
életveszélyessé vált.

A projektiroda Békéscsa-
bán, az Árpád sor 18.
szám alatt kapott helyet.

Elérhetôségei:
5601 Békéscsaba, Árpád
sor 18., pf. 118

Telefon/fax: 66/442-035.
E-mail: mihaly.kovacs@
globonet.hu.
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– Hogyan, milyen eredményes-
séggel mûködik az intézmény?
– Az közelmúlt jórészt a

szervezetépítés és átalakítás
feladataival telt, miután a
2007 decemberi testületi ülés
döntése alapján a megye tel-
jes körû gyermekvédelmi fel-
adatait intézményünk fogja
végezni. A szervezeti változá-
sokhoz új szakmai elképzelé-
seket is társítunk, s ennek

eredményei már jelentkez-
nek, például az örökbefoga-
dási feladataink felgyorsulása
vagy a nevelôszülôi ellátás
bôvülése terén.

– Sikerül-e az intézményt
hatékonyan mûködtetni? Milye-
nek a költségvetési-pénzügyi ki-
látások?
– A gazdasági szempontú

hatékonysági mutató pozitív,
hiszen az elmúlt évekhez ké-
pest kevesebb költséggel, ki-
sebb dolgozói létszámmal
mûködik az összevont intéz-
mény. Ez viszont egyúttal azt
is jelenti, hogy nagyobb teher
hárul amaradómunkatársak-
ra: több, és hatékonyabb
munkát kell végeznünk. Saj-
nos a költségvetési kilátások
nem reménykeltôk, hiszen
ebben az évben is kevesebb
forráshoz jut a fenntartó, így

további pénzügyi megszigo-
rítással kell számolnunk.

–Mit kínálnak a fiataloknak?
Mire számíthatnak a gyermekvé-
delmi szakellátásban részesülôk
és a fogyatékossággal élôk?
– A pénzügyi nehézségek

ellenére továbbra is a minô-
ségi ellátásra, a meglévô érté-
kekmegtartására törekszünk.
A szociális intézményegység-
ben 235 fogyatékossággal élô
ellátottunk részére továbbra
is a családias, gyermekköz-
pontú, a társadalmi elfoga-
dottságukat erôsítô szolgálta-
tatás nyújtására törekszünk,
megfelelve a három éve be-
vezetett minôségirányítási
szabvány követelményeinek
is. A gyermekvédelmi szakel-
látásban részesülôk számára
az a legfontosabb, hogy csa-
ládjuk helyett megfelelô má-
sik otthont találjunk számuk-
ra, hogy minél kevesebb hát-
rány érje ôket.

– Milyen pályázatokat nyúj-
tottak be mostanság intézmé-
nyükkel kapcsolatban?
–Egyminisztériumi pályá-

zat révén hét fiatal otthonte-
remtését tudtuk segíteni. Az
Aradmegyei gyermekvédelmi
intézménnyel jelenleg is kö-
zös projektet valósítunk meg,

ahol a gyermekek közös aradi
helyszínû programokkal gaz-
dagodhatnak. Ennek folytatá-
sára, egymás kulturális érté-
keinek megismerésére újabb
közös pályázatot nyújtottunk
be. A fenntartónk január hó-
napban nyújtott be pályázatot
a lakásotthonok korszerûsíté-
sére a Szociális ésMunkaügyi
Minisztérium pályázati kiírá-
sára, de folyamatban van a táv-
munka-pályázatunk is, ahol az
alternatív foglalkoztatási lehe-

tôségeket építettük be az in-
tézmény mûködésébe. Sike-
res pályázat révén szülôsegítô
szolgáltatásokat tudunk bizto-
sítani, mint módszertani in-
tézmény pedig számos to-
vábbképzés akkreditálásával,
azok megszervezésével segít-
jük Békés megye szociális
szakembereit. A szociális in-
tézményegységet segítô ala-
pítvány, valamint a gyermek-
védelmi intézményegységet
segítô egyesület az amerikai

kereskedelmi kamara alapít-
ványa pályázatán nyert támo-
gatást, amelyet az ellátottaink
életkörülményeinek javítására
tudunk fordítani. A nagyobb
projektek megvalósítását biz-
tosító, minket érintô európai
uniós pályázati kiírásokramég
várnunk kell, de elôrelátható-
lag tudunk majd pályázni a
gyermekvédelmi szakellátás
segítése, a szakemberek kép-
zése, a foglalkoztatás elôsegí-
tése területén.

Családias jellegû szolgáltatás nyújtására törekszenek
Interjú Sziszák Katalinnal, a gyermekvédelmi központ igazgatójával

– Milyen fejlesztésekben gondol-
kodnak? Melyek a nevelés-ellátás
újdonságai?
– A gyermekvédelem egyi-

ke azon közfeladatoknak,
amelyek ellátásáról nem
mondhatunk le. Egy olyan
társadalomban, ahol még ala-
kulóban van az új értékrend,
ahol változik a család, mint a
társadalom legkisebb közös-
ségének megítélése, ahol mé-
lyül a szegénység, ahol nem
mérséklôdik amunkanélküli-
ség, ahol a társadalmi hátrá-
nyok újratermelôdése zajlik,
ott a legnagyobb vesztesek a
gyermekek lehetnek, fôleg, ha
nem figyelünk oda eléggé. Ál-
talános tapasztalat, hogy ma
nemcsak a vér szerinti csalá-
dok, hanem maguk az intéz-
mények is küzdenek a telepü-
lési egyenlôtlenségekbôl ere-
dô gazdasági-társadalmi hát-
rányok következményeivel.

Az intézményi és szakmaközi
kapcsolattartás fejlesztésére, a
társadalomkihívásairamegfe-
lelô választ adó ellátórendszer
kiépítésére törekszünk, amely
képes csökkenteni a bekerülô
gyermekek-fiatalok hátrányát,
amely megszakítja a társadal-
mi újratermelôdés láncolatát.
Képzéssel, felzárkóztatással,
egyéni gondozással, személyi-
ségfejlesztéssel, amunka vilá-
gába történô bevezetéssel, lak-
hatási támogatással és egyéb
szolgáltatásokkal igyekszünk
segíteni. A társszervekkel
együttmûködve, intenzív csa-
ládmegtartó szolgáltatás nyúj-
tásával, a kapcsolattartásra jo-
gosult szülôk gyermeknevelé-
si kompetenciájának elôsegí-
tésével érhetjük el, hogy a
szakellátásba helyezett gyer-
mek a lehetséges legrövidebb
idônbelül ismét saját családjá-
ban élhessen. A gyermekott-

honi ellátás szokványos neve-
lési módszerei azoknak a
gyermekeknek, fiataloknak az
eseteibennemalkalmazhatók,
akik nemnyitottak, nemelfo-
gadóak a segítségnyújtásra, a
törôdésre, s akik elôéletük so-
rán az ott képviseltekkel ellen-
tétes normarendszerre szo-
cializálódtak. A megoldás
„egyénre szabott”. A kortárs
segítés hozzájárulhat, hogy az
érintett fiatalok megnyíljanak
a fejlesztô és terápiás hatások
elôtt, és így konstruktívabb,
egészségesebb problémameg-
oldó, kommunikációs, együtt-
mûködési,megküzdési straté-
giákat sajátíthatnak el. Több
intézménnyel kapcsolatban
álló,mobil támogató szakem-
bercsoportok szakszolgálat
szervezeti keretén belül, affé-
le utazó szolgáltatás formájá-
ban közremûködhetnének a
segítséget kérô gyermekott-

honi/lakásotthoni kollektívák
szakmai kapacitását meghala-
dó problémák kezelésében.

–Mi újság a nevelôszülôi háló-
zatban, s hogyan érinti ez a gyer-
mek- és lakásotthonokat?
– Az érvényes mûködési

engedélyekben foglaltak sze-
rint jelenleg 270 személy elhe-
lyezésére kész nevelôszülôi
hálózatot és 333 intézményi
férôhelyet tart fenn a megyei
önkormányzat. Az intézményi
elhelyezés túlnyomó többsége
lakásotthoni forma. A kapaci-
tások ésszerûsítése mellett a
nevelôszülô hálózat intenzív
fejlesztésének igénye fogalma-

zódik meg, mely 400 férôhe-
lyes nevelôszülôi hálózat lét-
rehozását jelenti 200–220 fé-
rôhelyes gyermekotthoni/la-
kásotthoni elhelyezés mellett.
Jelenleg 24 településen él ne-
velôszülô, de a nevelôszülôi
hálózatnak a megye valam-
ennyi térségében elérhetôvé
kell vállalnia. A felszabaduló
lakásotthonokat szinténneve-
lôszülôi feladatok ellátására
ajánlja fel a fenntartó. Mivel a
gyermekvédelmi ellátórend-
szert igénybe vevôk többsége
hátrányos helyzetû gyermek
és fiatal, akikkel szemben
meglehetôsen sok elôítélet él

még a társadalomban, növelni
kell a közösség toleranciaké-
pességét is. A gyakorlati ta-
pasztalat azt mutatja, hogy bi-
zonyos esetekben, egyes prob-
lémák, szükségletek, családi
helyzetek megoldásában jobb
eséllyel nyújthat segítséget a
gyermekotthoni/lakásott-
honi gondoskodási konstruk-
ció. Az új gyermekvédelmi
struktúra felépítése egybeesik
a 2007–2013-as, hazai és uniós
forrásokra építô tervezési-fej-
lesztési idôszakkal, ami egy-
ben lehetôséget jelent a fej-
lesztési források elôterem-
tésére.

Változik az értékrend, de a gyermek nem lehet vesztes
Kézi Zoltánné igazgatóhelyettes szerint a nevelôszülôi hálózat fejlesztendô

Az elmúlt hónapok szervezetépítéssel, -átalakí-
tással teltek, melynek eredményeképpen például
felgyorsult az örökbefogadás. Az összevont intéz-
mény kevesebb költséggel, kisebb dolgozói lét-
számmal mûködik. A pénzügyi nehézségek elle-
nére továbbra is a minôségi ellátásra, a meglévô
értékekmegtartására törekszenek.Minisztériumi
pályázat révén két fiatal otthonteremtését segí-
tették. Aradmegyével közös projektet valósítanak
meg. Remélik, pályázataik sikeresek lesznek.

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Re-
habilitációs és Módszertani Központban az a cél,
hogy a szakellátásba helyezett gyermek a lehetsé-
ges legrövidebb idôn belül ismét saját családjában
élhessen. A megoldás egyénre szabott. A megyei
önkormányzat 270 fô elhelyezésére kész nevelô-
szülôi hálózatot és 333 intézményi férôhelyet tart
fenn. A gyermekotthoni/lakásotthoni formára
mégis szükség lesz a jövôben.


