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640 milliós fejlesztéssel csábítják vissza a látogatókat 

Megújult kincsünk, a Feszty-körkép
Újra átadták a látogatóknak Feszty Árpád monumentális alkotását, a Magyarok 
bejövetele címû, a honfoglalást ábrázoló panorámaképet az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történelmi Emlékparkban. A kép helyreállítása több mint 3 hónapig tartott.

A munkálatok során meg-
szüntették a beázás nyomait, 
és elvégezték a terepasztal és 
a vászon aktuális restaurálási 
munkálatait. Az emlékparkban 
jelenleg 640 milliós fejlesztést 
végeznek, hogy visszacsábítsák 
a látogatókat.

A panorámafestmény sérülé-
seinek kijavításán túl új látvány-
elemként a körkép közelébe 
vezetõ üvegösvény is várja az 
emlékpark látogatóit, így ezen-
túl még közelebbrõl, illetve más 
szemszögbõl is megtekinthetõ a 
mûremek.

– A Feszty-körkép megtekin-

tése olyan élményforrás, amibõl 
a szürkébb, nehezebb hétköz-
napok során is táplálni tud-
juk magyarságunkat – mond-
ta Magyar Anna, a Csongrád 
Megyei Közgyûlés elnöke. 
A térség fideszes országgyûlési 
képviselõjelöltje, Vincze László 
szerint a körkép annak az emlé-
két is idézi, hogy miként küz-
döttek meg elõdeink ezért a 
földért. Az itthoni és a határon 
túl élõ magyaroknak tisztelniük 
kell gyökereiket, és meg kell 
ismertetnünk történelmünket 
gyerekeinkkel, unokáinkkal, 
minden magyarral. – Minden 

ifjú legalább egyszer meg kell, 
hogy forduljon ezen az emlék-
helyen – hangsúlyozta Vincze, 
aki ünnepélyes keretek között 
vette át a beruházást.

A 640 millió forintos fejlesz-
téssel, amelyhez a Csongrád 
Megyei Önkormányzat 160 
millió forintot biztosít, a ter-
vek szerint nyárra végeznek. 
A nem titkolt cél az új láto-
gatók megnyerése és a régiek 
visszacsalogatása. Azt szeret-
nék, ha annyi vendége lenne az 
emlékparknak, mint 1996-ban a 
Feszty-körkép felújítását követõ 
idõszakban volt. HT

Varga Miklós, Kiss-Rigó László, Koltay Gábor, Vincze Lászlõ és Magyar Anna 
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„Ismerd fel, hogy mindig van 
lehetõség jónak lenni” – így szól a 
Bûnmegelõzõk Országos Szakmai 
Szövetségének jelmondata. 
A Szolnoki Fõiskola új, egyedül-
álló rendezvénysorozatot indított, 
melynek már elsõ programjára a 
megye minden részérõl érkeztek 
a diákok és a pedagógusok.

– Fontos, hogy pozitív példák-
kal, egyfajta személyiségfejlesztés-
sel olyan belsõ motivációkat ala-
kítsunk ki a gyerekekben, melyek 
késõbb segítik õket a helyes dön-
tésben – mondta dr. Nyári Katalin, 
a szövetség elnöke. 

A tapasztalatok szerint, akinek 
rendben van az élete, elégedett a 
sorsával, békében van önmagával, 
tudja, mi a dolga, ismeri magát, 
tudja, miben sikeres, tehetséges, 
megtalálta a barátait, van hobbija, 
annak nincs szüksége tudatmódo-
sító szerekre.

– Már 7. és 8. osztályban fontos, 
hogy tisztában legyenek a gyere-

kek a szenvedélyek veszélyeivel 
– mondta Kreiner József rendõr 
alezredes, a Bûnmegelõzõk 
Országos Szakmai Szövet-
ségének Drogprevenciós Szak-
szolgálatának vezetõje. – Velük 
együtt a középiskolás korosztályt 
is képezzük, mert hisszük, hogy 
õk saját környezetükben, saját 
szavaikkal, tetteikkel többet tud-
nak tenni a drogfogyasztás vissza-
szorításáért. A fiatalok számára 
ugyanis a másik fiatal véleménye, 
elismerése a legfontosabb. Ezért 
kell megtanítani a tiniket felelõsen 
gondolkodni – tette hozzá a drog-
prevenciós tiszt, aki túsztárgyaló-
ként is dolgozik.

– Nem ilyen elõadásra számí-
tottam, nagyon tetszik – mondta 
Bajor Zoltán középsikolás diák. 
– Bár az én környezetemben nem 
ismerek droghasználót, itt szó 
esett az alkoholról és a cigizésrõl 
is, ami azért rendesen jelen van a 
fiatalok életében.

A rendhagyó elõadáson – melyen 

nem a drogok fajtáit és a terjesztés 
módjait mutatták be – részt vettek 
pedagógusok is. Az idézetekkel, 
zenés vetítésekkel tûzdelt, a jó és a 
rossz oldalt szembeállító program 
õket is magával ragadta.

– Nagyon sok kamasz pácien-
sem van, akiket biztosan érint a 
kérdés – mondta Csontosné Csécsei 
Magdolna, a Liget úti iskola pszi-
chológusa. – Sokan közülük olyan 
környezetben élnek, ahol a szülõk 
is valamilyen szinten függõek. 

A drogprevenciós szakember 
elõadásában kitért arra is: nem a 
marihuánát tartja a legveszélye-
sebbnek, hanem az amfetamint. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy 
korunk szenvedélyei, a számí-
tógépezés és játék ugyanolyan 
függõséget képesek kialakítani, 
mint a kémiai szerek. A Szolnoki 
Fõiskola és a Bûnmegelõzõk 
Országos Szakmai Szövetségének 
közös rendezvénysorozata ápri-
lis 19-én és 27-én folytatódik a 
campuson.� –sa–

Kortárs képzés a bûnmegelõzési pikniken

Nonstop-Drogstop
Hazánkban már több ezer 
olyan fiatal tanul, aki részt 
vett a kortárs drogképzés-
ben, így saját környeze-
tükben és szintjükön küz-
denek a szenvedélybeteg-
ségek kialakulása ellen. 
A szakemberek szerint 
mindez azért sürgetõen 
fontos, mert Magyarország 
a 25. helyrõl a negyedik-
re küzdötte fel magát a 
drogfogyasztást illetõen. 
A program immár a szolno-
kiak számára is elérhetõ. 

Kreiner József arról beszél, milyen érzés egy 16 éves lány holtteste 
mellett helyszínelni, aki „csak” ki akarta próbálni a szert

– A tervek szerint az új 16 tanter-
mes intézmény a Bálint Márton 
iskola tagintézményeként nyitja 
meg a kapuit. A gyerekek már 
most zsúfoltan vannak a meglévõ 
épületszárnyakban, ráadásul, 
folyamatosan nõ Törökbálint lako-
sainak száma – mondta az építke-
zés terveirõl Turai István polgár-
mester. – Arra számítunk, hogy az 
új épület átadásával megszûnhet 
a meglévõ intézmény túlterhelt-
sége.

Az új iskolaépület 8,8 milliárd 
forintba kerül. A kivitelezõvel 
március 22-én írták alá a 

szerzõdést, melynek részletei a 
város honlapján is olvashatók. 
Annak érdekében, hogy az épület 
megfeleljen a 21. századi környe-
zetvédelmi követelményeknek 
az önkormányzat folyamatosan 
figyeli a megújuló energiákkal 
kapcsolatos Európai Uniós pályá-
zatokat, és igyekszik újabb anyagi 
forrásokat mozgósítani az ilyen 
jellegû fejlesztéseknek.

– Törökbálint önkormányzata 
messzemenõen elkötelezett az új 
évezred energiatakarékos megol-
dásai iránt, amelyek az iskolaépí-
tésben is szerepet kapnak majd – 

mondta Géczy Krisztián, városfej-
lesztési és beruházási tanácsnok. 
– A napenergia és a földenergia 
kihasználásával tervezzük megol-
dani az épületegyüttes fûtését és 
hûtését is. 

Ezekben a napokban már zajlik 
a munkaterület átadása-átvétele. 
– Az építési ingatlanon egy álla-
mi gazdaság mûködött korábban, 
ahol több épületet le kell bontani, 
aminek szakhatósági engedélyei 
már megvannak – mondta lapunk-
nak Turai István. A polgármester 
nem tagadja, hogy az építkezés 
kisebb-nagyobb kellemetlenség-
gel járhat a környék lakóinak. 
– Nincs olyan építkezés, amely 
ne járna zajjal vagy megnöve-
kedett teherautó-forgalommal. 
Szerencsére a lakosság kellõen 
megértõ. Az épületegyüttes kivi-
telezésének határideje 2011. 
május 22. � Gombás

Úgy tûnik, hogy elhárultak az akadályok és bõ egy év 
múlva már új, modern iskolaépület várja a nebulókat 
Törökbálinton. Ez lesz az önkormányzat eddigi legna-
gyobb értékû beruházása, amely magántõke bevonásá-
val úgynevezett PPP-konstrukcióban valósulhat meg.

Nap és földenergia fûti-hûti az új iskolát

Immár 12. alkalommal rendezik meg Diósdon a Tavasz
köszöntő Fesztivált. Az egyik legrangosabb Pest megyei 
családi rendezvény egész nap középkori vásári hangu
latával vár mindenkit április 17-én, viadalokra, népzene-
néptáncbemutatókra, színvonalas, minőségi szórakozás
ra, s egy kis baráti eszem-iszomra, csevelyre ismerőssel, 
és ismeretlennel egyaránt a gyönyörűen rendbetett 
diósdi Kőbányába.

A Tavaszköszöntő az a hely, ahol jól érzi magát apróság 
és szülő, ismeretlen és ismerős, ahol minden korosztály 
megtalálja a számára legvonzóbb programot. Az egész 
napos zenei színpadi programok mellett felszállhatunk majd 
a régi hangulatot idéző kézzel hajtott körhintára, a vásári so
kadalomban betérhetünk a bábszínházba, lesznek gólyalába
sok, „egérparádé”, meghallgathatjuk a Bajuszkirály meséit, és a 
legkisebbek kipróbálhatják a felhővadászat tudományát is.

A lenti bánya házigazdái középkori lovagok, íjászok lesznek. 
Lovaglási lehetőséggel, és kisállat-simogatóval várnak minden 
érdeklődőt. A nagyszínpadon a népzene, a néptánc képviselőit 
követően zárásként, immár hagyományosan az Ismerős Arcok rockegyüt-
test is láthatják a Diósdra látogatók. A Tavaszköszöntő Fesztivál továbbra is 
ingyenes, belépőjegy nincs. A fesztivállal kapcsolatban minden egyéb infor
mációt megtalálhat a www.tavaszkoszonto.hu honlapon.


