
Duna–Tisza Közi

Falugondnoki
Hír levé l

X. évfolyam, 41. szám 2007/6.

A szõlõszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, 

hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, 

egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szõlõszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik? ez belékerûl
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,
És azután az emberek belõle
Világvégéig lakomázni fognak.
A szõlõ a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár?...
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?...
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy amidõn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi mûvemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erõt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! –
Munkára hát,
Föl a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve,
Nagy a föladat, az
Idõ röpûl, s az
Élet rövid. –
Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
És hogyha kell, elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé,
Zászlótokhoz hûséget esküszöm,
S hahogy véremben lesz 

egy pártütõ csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belõlem,
Habár szivemnek közepén lesz is!

Petõfi Sándor:

Az Apostol
(részlet)

FOTÓPÁLYÁZAT
A fotópályázat beadási határideje: 2007. szeptember 30.

Képeket várunk a településükrõl, annak jellegzetes tájairól, épületeirõl,
egyéb nevezetességeirõl, s a falu- és tanyagondnoki munkáról, 

az egyesületi életrõl.
A legjobb képeket bemutatjuk hírlevelünkben és kiadványainkban,

és készítõik díjazásban részesülnek.
A képek papíralapon és CD-n egyaránt benyújthatók.

A képeket a kecskeméti irodába várjuk (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A).
A képek beküldésének határideje 2007. szeptember 30.

Eredményhirdetés a decemberi lakiteleki továbbképzésen.
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Az OFA Foglalkoztatást Elõsegítõ Kht. sikeres projekteket
bemutató V4 Nemzetközi Projektvásárt rendezett szep-

tember 4-én és 5-én Budapesten. Több száz foglalkoztatási,
esély- és munkahelyteremtést segítõ projekt indult el az
utóbbi években az Európai Unió Szociális Alapjának támoga-
tásával. A támogatott projektek olyan tevékenységeket vállal-
tak fel, amelyek tanulságos, követendõ példákat jelenthetnek
a hasonló projekteket megvalósítók és tervezõk számára.

A projektvásáron a visegrádi országokon kívül Ausztria is
képviseltette magát, 22 sikeres projekt, köztük lengyelországi,
szlovákiai, osztrák és magyar mutatkozott be, s versenyt hirdet-
tek a Legjobb V4 projekt cím elnyerésére.

Egyesületünk európai uniós projektje, „A nõk munkavállalásá-
nak ösztönzése az aprófalvakban és a tanyavilágban” is a bemu-
tatók sorában szerepelt a Visegrádi Országok (V4-ek) közötti leg-
sikeresebb projektek között. Projektünkben munka nélküli és
munkájukban veszélyeztetett nõk számára kívántunk lehetõséget
nyújtani a munkaerõ-piaci reintegrációhoz képzéssel, foglalkozta-

tással, kiegészítõ komplex szolgáltatásokkal. A megvalósítás
helyszíne: Bács-Kiskun és Pest megye 7 települése: Fülöpháza,
Fülöpjakab, Kunbaracs, Újszilvás, Ordas, Harkakötöny volt. Az
egyesület mûködési területén falugondnoki, illetve tanyagondnoki
szolgálattal rendelkezõ településeken úgy kívántuk bõvíteni a nõi
foglalkoztatást, hogy a munkába álló nõk falu- és tanyasegítõként
a falu- és tanyagondnoki munkavégzést, a közösségi és szociális
ellátást segítsék. A projekt innovatív elemeként terveztük az ön-
kormányzatokkal együttmûködve a gyakorlati képzés már konkrét
munkahelyi körülmények közötti megvalósulását. A bemutatko-
zásra elõadással, a projektet bemutató filmmel, egyesületünket
és a projektet bemutató kiadványokkal készültünk.

A bemutatkozó 22 uniós projekt közül a V4 Nemzetközi Pro-
jektvásár vendégei (civil szervezetek, kutatók, szakértõk – több
mint 300 fõ) választották ki a legjobb projektet, és ez egyesü-
letünk, a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületének pro-
jektje volt, amelyet egy oklevéllel és egy hollóházi porcelánvá-
zával jutalmaztak.

V4 Nemzetközi Projektvásár – 2007

Mi lettünk a legjobbak!

AHármasfalui Szent István Napokhoz kapcsolódtak az augusztus 18-i em-
lékezetes Szent István-ünnepen Boldog Gizella márványszobrának fel-

avatása Atosfalván. A szobor Simorka Sándor, a Pest megyei Káván élõ
szobrászmûvész alkotása. Az avatáson egyesületünk is képviseltette magát.

Augusztus 20. a magyarság egyik legszebb ünnepe, ezen a napon ugyan-
is a nemzet nem valamiféle kudarcot, vereséget megörökítõ évfordulóra em-
lékezik, hanem az építést, az alapítást, a teremtést ünnepli. „Egy sikeres nép
sikeres királyának ünnepe ez” – mondta ünnepi beszédében Markó Béla, az
RMDSZ elnöke.

A szoboravatáson részt vett Tõkés László, a Királyhágó Melléki Reformá-
tus Egyházkerület püspöke is. Szerinte a kis nemzeteknek is van jövõjük, ki-
sebbségtudatukat legyõzve megmaradhatnak a nagy népek tengerében.
Jelképesnek nevezte, hogy itt, Hármasfaluban a nemzeti összefogás jegyé-
ben ünnepelnek, és ezáltal jó példát szolgáltatnak az erdélyi magyarságnak.

A szobrászt Nagy Júlia, a Népfõiskolai Szövetség ügyvezetõje mutat-
ta be megemlítve a szobor elkészülését támogató közösségeket, szer-
vezeteket.

Szoboravató Erdélyben
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ABudapest Környéki Népfõiskolai Szövetség évek óta
rendszeresen szakmai tapasztalatcserét, látóutat

szervez Erdélyben. Partnerei a vértesacsai székhelyû
Falufejlesztési Társaság, Erdélyben a Romániai Magyar
Közgazdász Társaság, valamint a Szentkirály, Szent Ist-
ván nevét viselõ települések Szövetsége és Hármasfalu
(Csókfalva, Székelyszentistván, Atosfalva) Református
Egyházközössége. A programok mindig államalapító ki-
rályunk ünnepéhez, a Hármasfalui Szent István-napok-
hoz kapcsolódnak. Az 1998. évi Szent István szobor-ava-
táson, majd a 2000. évi falugondnokságról szóló konfe-
rencián Kemény Bertalan és Szanyi Éva vezetésével vet-
tek részt falugondnokok az ország minden tájáról, így a
Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületétõl is.

A megrendezett vidékfejlesztési konferencia témája a
„falu jövõje az összefogás” volt. A konferencia színhelye
az újonnan megépített székelyszentistváni Református
Gyülekezeti Házban volt. A közös gondolkodást Kiss Dé-
nes református lelkész, Somai József közgazdász, a falu
szülötte és Gódor András, a népfõiskolai szövetség elnö-
ke, a Pest Megyei Közgyûlés képviselõje, Dány község
polgármestere indította el. Somai József Kemény Berta-
lan alakját idézte fel bevezetõ gondolataiban.

A falu jövõje az összefogás, a szövetkezés – hangsú-
lyozta elõadásában Somai József, az RMKDT elnöke (Ko-
lozsvár), majd így folyatta: – A társulás és szövetkezés
olyan lehetõségként tárul fel az erdélyi és romániai vidék
lakóinak számára, amely csökkentené a vidéki gazdasági
szereplõk atomizálódását és gazdasági kiszolgáltatottsá-
gát. Ugyanakkor lehetõséget nyújtana a piacon a kedve-
zõbb tárgyalási pozíciók kialakítására, kedvezõbb üzleti
nyersanyag- és termékárakban való kiegyezésre, az álló-
eszköz-kapacitások hatékonyabb kihasználására, na-
gyobb termékmennyiségek elérésére, piackutatással, hir-
detésekkel kapcsolatos marketingtevékenységek finan-
szírozására.

A vidéki szövetkezeti mozgalom az erõsödõ piaci ver-
seny körülményei között a fennmaradás támogatott lehe-
tõségévé válhat, meghozva azokat a szükséges egyéni
és csoportszintû felismeréseket és pozitív példákat,
amelyek a pszichológiai, anyagi, tulajdonszerkezeti, gaz-
daságszerkezeti és egyéb gátakon túl az erdélyi vidék
fenntartható fejlõdésének alappilléreivé tehetik a ma
még erõtlennek jellemezhetõ vidéki szövetkezeti kezde-
ményezéseket.

Több hozzászólás is érintette az alapkérdéseket: „ho-
gyan csináljunk szövetkezetet, ha kevés a bizalom, a
példa, az együttmûködési szándék, és a tõke?”. A falu
jövõje, társadalmi, gazdasági szerepe a XXI. században
címû elõadásában Jávor Károly, a VÁTI, Falufejlesztési
Társaság (Budapest) képviseletében kifejtette, hogy a
faluközösség ma az az inkubátor, amely az abban érvé-
nyesülõ hatások révén esélyt ad környezetével (termé-
szet, társadalom) való együttmûködésre, a szolidaritás-
ra kész „genotípus” fenntartására, a gazdasági tevé-
kenységekhez is hosszú távon szükséges bizalom meg-
teremtéséhez.

Fenntartható mezõgazdaság, autonóm vidékfejlesztés
a magyarországi Leader-tapasztalatok témájában Ba-
logh Judit, a Fauna Alapítvány szakértõje tartott elõ-
adást. Jó példaként említette a magyarországi „Élõ falu-
hálózat” kezdeményezést.

A „Tanuló Régiók” témában Nagy Júlia tartott össze-
foglalót, bemutatva az egész életen át tartó tanulás eu-
rópai eszmeiségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy erõsí-
teni kell a szakmai és a civil kompetenciákat a döntésho-
zatal során.

A konferencia zárásaképpen a szelíd falufejlesztés egy
sikeres magyarországi példáját, a falu- és tanyagondnok-
ságot, valamint a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egye-
sülete munkáját ismertette Csörszné Zelenák Katalin.

Nagy Júlia

Vidékfejlesztési konferencia

Csak tiszta forrásból…
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Zsana község neve az 1979. évi
januári gázkitörés nyomán szinte

egyik pillanatról a másikra országo-
san ismertté vált. Mindaddig általá-
ban csak a régészek, helytörténé-
szek ismerték. Úgy, mint a hatalmas
területû Kiskunhalas egyik pusztaré-
szét, ahol még a múlt században is
ezer és ezer számra legelt a gulya.
Különösen jelentõs e vidék és a tele-
pülés története szempontjából IV.
Béla király uralkodásának ideje, mi-
kor is 1239-ben a mongolok elõl me-
nekülõ kunoknak letelepedési enge-
délyt adott a Duna–Tisza közén. Alig
telepedtek le a kunok, 1241–42-ben
a tatárok végigdúlták az országot. A
tatárok kivonulása után a király visz-
szatelepítette a kunokat. Valószínû-
leg ekkor települhetett a mai község
elõdje is, Zana. A középkori falvak
nagy részének elpusztulása az
1566-os esztendõre tehetõ, amikor a
Buda felé vonuló török seregek a Du-
na–Tisza közét felperzselték – és
magát Halast is elpusztították. Felte-
hetõen e pusztítás áldozata lett a ré-
gi Zana falu is. A török kortól a vidék
elnéptelenedett lakói a közeli váro-
sokba menekültek. A XVIII. század
közepétõl a redempciót követõen ki-
alakultak a tanyák és a cserények
(tanyaközpontok).

A századforduló táján fontos ke-
reskedelmi útvonal haladt erre. Ha-
lasról a szegedi, szabadkai városok-
ba menet ezen a részen itatták, pi-
hentették és eresztették legelõre a
jószágot. Innen származik a puszta-
rész népies neve: Eresztõ. A község
területe a XIX. században már az ál-
landóan lakott helyek között volt nyil-
vántartva. Zsana és Eresztõ Kiskun-
halas város területéhez tartozó
pusztarészek között szerepelt. Önál-
ló község alapítása érdekében a két
pusztarész lakói aláírásokat gyûjtöt-
tek. 1952. január 1-jén megalakult
Zsanaeresztõ néven az új község,
késõbb megrövidült a falu neve és

így lett: ZSANA. Folyamatos fejlõ-
désnek indult: termelõszövetkezetet
alakítottak a lakosok, létrehozták a
községházát, boltot, buszállomást,
óvodát, iskolát, mûvelõdési házat. A
szomszédos településekhez hason-
lóan mélyfúrású kutatások folytak, s
olaj- és földgáznyomokat találtak.
1979. január 24-én hajnalban a
zsanai É–II. számmal jelölt kútnál
gázkitörés történt. Két hétig zúgva,
bömbölve égett a több mint 200 at-
moszféranyomással a föld felszínére
törõ gáz, amely megolvasztotta az
acél fúrótornyot is, ami kártyavárként
omlott össze.

Valamikor régen, a krónika szerint
441 évvel ezelõtt a község belterüle-
tétõl keletre volt az eredeti község,
melynek neve egyes források szerint
Zana volt, s amelyet 1566-ban tûzzel
pusztítottak el a török hordák. Érde-
kes kontrasztként akkor a tûz pusztí-
totta el a hajdani kis falucskát lakói-
val, templomával, házaival együtt –
és ma ismét egy tûz –, és érdekes
módon nem messze a korábbitól,
hozta meg a felemelkedés lehetõsé-
gét a régi Zana közelében megépült
új településnek.

Itt valósult meg az egyik legna-
gyobb föld alatti gáztározó is. Ennek

ellenére településünk mezõgazdasá-
gi település. A lakosság növényter-
mesztéssel és állattartással foglalko-
zik. Az önkormányzat mûködtet óvo-
dát, általános iskolát, idõsek szociá-
lis otthonát, és minden olyan felada-
tot ellát, ami kell egy ekkora kistele-
pülésen. Intézményeinket felújítottuk
az elmúlt évek során, kivétel a pol-
gármesteri hivatal, amelyet jelenleg
bõvítünk és felújítunk. Kis falunkban
aktív kulturális élet folyik a civil szer-
vezetek bevonásával. Számtalan si-
keres rendezvényünk van évrõl évre:
bálak, borverseny, lovasversenyek,
szüreti bál, birkapörköltfõzõ fesztivál
és még sorolhatnánk.

Saját kicsi szülõfalunk történetén
azt tanultuk meg: az ember nem te-
hetetlen bábu. Kitartással, szívós
küzdelemmel boldogulni tud. S ha
külsõ erõk újra meg újra sárba tipor-
ják is törékeny életét, fel tud kelni is-
mét, hogy újrakezdje a harcot, és
megteremtse mindazt, amit szülei
nagy szülei, õsatyái generációkon
keresztül már megálmodtak egyszer.
Ezt az álmot álmodjuk mi is immár
441 éve ebben a faluban, és bízunk
benne, hogy fiaink, lányaink, uno-
káink is a nyomainkba lépnek.

Visnyei Miklós polgármester

Falugondnoki találkozó Zsanán
Már hagyománnyá vált egyesületünkben, hogy idõ-
közönként találkozunk mindig más és más helyszí-
nen: ez év szeptember 12-én Zsanán. Olyan ez már
lassan, mint egy nagy családi összejövetel, ahol
megtudhatjuk egymás baját, örömét és új ismere-
tekkel gazdagodva távozhatunk. Mindig rengeteg
szakmai tapasztalat cserél gazdát, valamint elõ-

adóink új és hasznos ismereteket osztanak meg ve-
lünk. Legutóbbi találkozónk helyszíne Zsana volt,
ahol a házigazdák mellett tájékoztatót tartott
Kováts Endre osztályvezetõ (GKM) és dr. Demus
Iván, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Inté-
zet fõigazgató-helyettese. Elõadásukra hírlevelünk
következõ számában visszatérünk.
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Ezzel a címmel rendezték
meg augusztus elsõ heté-

ben Zamárdiban a lelkipásztori
munkatársak III. országos talál-
kozóját. Ezek a teológiát vég-
zett szakemberek, akiknek csa-
ládjuk is lehet, a plébánosok
munkáját segítik, ám nemcsak
a plébánián vannak otthon; a
helybeliek a hitoktatás mellett a
mindennapokban is számíthat-
nak rájuk. Jelenlétük az aprófal-
vakban és a tanyavilágban
ugyanolyan megtartó erõ, mint
a falu- és tanyagondnokoké.
Hogy ezt az erõt megtöbbszö-
rözzék, kapcsolatot keresnek
mindazokkal a civil szerveze-
tekkel, amelyek tagjai a kistele-
pülések lakóiért dolgoznak.

A kerekasztal-beszélgetésen a
lelkipásztori munkatársak külde-
tésérõl vendéglátónk, Gulyás

Péter szólt, a közösségfejlesztõ
hivatását Pósfay Péter, a falu- és
tanyagondnoki szolgálatot pedig
Szederné Kummer Mária és dr.
Duró Annamária mutatta be. Szó
volt arról, milyen társadalmi
szükséglet hívta életre ezeket a
civil kezdeményezéseket, mi az
adott hivatás lényege és milyen
szervezeti keretekben dolgoz-
nak képviselõi. A meghitt hangu-
latú tanyai beszélgetésbõl kide-
rült, hogy a lelkipásztori munka-
társak hasonló nehézségekkel
küszködnek, mint tanyagondnok
kollégáik, akikkel az esetek
többségében még nem találkoz-
tak. Ha egyesületünk, a Falu-
gondnokok Duna–Tisza Közi
Egyesülete is viszonozná ezt a
meghívást, egy lépéssel köze-
lebb kerülhetnénk egymáshoz.

Dr. Duró Annamária

5

Még ma is elevenek az emlékek,
melyek összehoztak 2003 no-

vemberében Vértesacsán bennün-
ket, és azóta is kapocsként kötnek
össze. Ez a kis csapat másokért ten-
ni akaró emberekbõl kovácsolódott
össze, tanáraink, elõadóink és saját
közösségformáló szándékunknak
köszönhetõen. Ennek már lassan
négy éve, és hogy a kapcsok évrõl
évre megtartsák erejüket, találkozó-
kon igyekszünk erõsíteni õket.

Vértesacsán, Szarvason, Cse-
mõn, legutóbb pedig Fülöpházán
tartottunk találkozót. Mivel sokan
nem tudtak eljönni, szeretnénk meg-
osztani velük is néhány sorban,
mennyire hasznos és tartalmas volt
a tapasztalatcsere, aminek a Napró-
zsa Oktatási Központ fülöpházi kul-
csos háza adott otthont, és a házi-
gazdájaként Csernák Lászlóné Mari-
ka fogadott bennünket szeretettel.
Az odatalálás (szokás szerint) volt,
akinek gondot okozott, de mindenért
kárpótolt bennünket, hogy újra egy

csapat lehettünk. Megoszthattuk
egymással az elmúlt egy év történé-
seit, szakmai tapasztalatait, eredmé-
nyeit, kudarcait, hiszen ezekbõl ta-
nulhatunk talán a legtöbbet. A mun-
ka mellett jutott idõ a kikapcsolódás-
ra is, az épület pincéjében pingpong
várta a kikapcsolódásra vágyókat, a
tágas szobák kényelmes ágyai pedig
állták a horkolás „fûrészfogait”. Más-
nap ellátogattunk Izsákra, ahol a fo-
gathajtás rejtelmeibe tekinthettünk
be, és a vállalkozóbb kedvûek még
kocsikázhattak is. A finomabbnál fi-
nomabb ételeket, Erika és Edit ka-
kaspörköltjét, Pista pacalját és még
sorolhatnám, bizony le kellett dol-

gozni, és erre az õs Duna-mederben
tett túra volt a legalkalmasabb. Volt
persze, aki feladta és nem jutott el a
vándorbuckáig, de mindenki jóked-
vûen, élményekkel megrakottan tért
vissza errõl a változatos élõ- és nö-
vényvilággal rendelkezõ, dimbes-
dombos tájon tett kirándulásról.

Mindannyian nagyon jól éreztük
magunkat, és köszönet mindenki-
nek, aki részvételével, szervezõ-
készségével, segítségével tett azért,
hogy együtt lehessünk kicsit, aki pe-
dig idén nem tudott eljönni, jövõre ne
hagyja ki!

Bozóki Imre
tanyagondnok

Kapocs

Erõs emberek mesterszakácsa

Turcsán István csemõi tanyagond-
nok (képünkön) évek óta együtt sze-
repel az országos Toldi-versenyeken
települése csapatával. Õ a csapat
szakácsa. Idén az augusztus 20-i ün-
nepségek keretében kapta meg az
„Erõs emberek mesterszakácsa” ku-
pát eddig végzett eredményes mun-
kájáért.

Vidéki lélekjelenlét
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Augusztus 23-án a projektbe be-
vont hölgyek, szakmai megvaló-

sítók és az önkormányzatok munka-
társai szabadidõs napon vettek részt
Fülöpjakabon. A vendéglátóink Mol-
nár Istvánné, Szécsényi Ferencné
és Csáki Béla polgármester voltak.

A házigazdák látogatást szervez-
tek Nemes Mátyás gazdálkodóhoz, a
Fülöpkert Zöldség-gyümölcs Bio
Szövetkezet alapító tagjához, aki az
érdeklõdõk számára bemutatta bio-
dinamikus gazdaságát. A termelõ 3
hektár, a Biokontroll Hungaria Kht.
által ellenõrzött ökológiai területen
gazdálkodik. 1999 óta folytat biogaz-
dálkodást. 2001-ben a gazdaság át-
állításra került biodinamikusra, ahol

ma már több mint 80-féle szántóföldi
és fóliás zöldségkultúra termelése
folyik. Nemes Mátyás a családi kert-
mûvelõknek szaktanácsadást is
nyújt az ökológiai termesztésrõl.
2002-ben a gazdaság elnyerte az
FVM Nemzeti Agrár-környezetvédel-
mi Célprogram Bemutató Mintagaz-
dasága címet.

Fülöpjakabon került sor a „A nõk
munkavállalásának ösztönzése az
aprófalvakban és a tanyavilágban”
címû programunk bemutató filmjé-
nek felvételére. A filmben a hölgyek,
az oktatók, tanácsadók, polgármes-
terek képviselõi, illetve a projektme-

nedzser riport formájában fejtették ki
tapasztalataikat a programról. A film
elkészítésében Körtési Béla és stáb-
ja mûködött közre, a zenét Szilágyi
Barnabás szerezte. Ezúton köszön-
jük a szereplõk: Csáki Béla, Csörsz-
né Zelenák Katalin, Galamb Imréné,
Hegedûs Lászlóné, Kövecses Mi-
hályné, Sümeginé Ország Edit, Sza-
bó Zsolt, Szilágyi Zoltánné, Szûrös
Éva és Ványai Gáborné közremûkö-
dését.

Legközelebb, és remélhetõleg
nem utoljára Ordason találkozunk a
program zárásakor!

Moiskó Csilla

Fülöpjakabon jártunk

Elismert szakemberek bevonásával megkezdõdtek „A
társadalmi befogadás elõsegítése a szociális terüle-

ten dolgozó szakemberek képzésével” elnevezésû
HEFOP-pályázat támogatásával 2008. év elején megva-
lósuló továbbképzések elõkészületei. A tanya- és falu-
gondnokoknak, szociális területen dolgozó szakembe-
reknek, önkénteseknek és civil szervezeteknek szánt
képzések tananyagfejlesztése folyik most. Célunk, hogy
a 40-40 órás szenvedélybeteg-segítõ, valamint munka-
erõ-piaci ismeretek témájú képzéseket sikeres akkred-
itációs eljárást követõen pontszerzõ továbbképzésként
hirdessünk meg az érdeklõdõk számára. A támogatás
mintegy 115 tanya- és falugondnoknak, szociális szak-
embernek, önkéntes segítõnek nyújt lehetõséget újabb
ismeretek elsajátítására.

A Retúr – Szenvedélybetegek aktív élethez segítése
elnevezésû programunk keretében az együttmûködõ
partnerünk, a Fõplébániai Karitász Alapítvány lehetõsé-
get biztosít szenvedélybeteg-segítõ tanácsadó szolgálat
igénybevételére. Sándor Katalin tanácsadó a szenve-
délybetegségekrõl nyújt tájékoztatást, hasznos informá-
ciókat, illetve konkrét esetek megoldásában ad segítsé-
get vagy megoldási alternatívákat, hiszen a szenvedély-
betegek speciális segítségre szorulnak.

Sándor Katalin szenvedélybeteg-segítõ tanácsadó
elérhetõségei:

cím: 6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
telefonszám: 06-76/415-466
e-mail: rev-kmet@t-online.hu

Ingyenes továbbképzések elõkészületben
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ARév Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat elsõsorban az alko-
hol- és drogproblémákkal, játékszenvedély betegséggel

küszködõknek és családtagjaiknak nyújt segítséget 2000 óta.
Az egyre bõvülõ szolgáltatási kört a sokféle szakemberbõl álló
munkacsoport biztosítja.

A megelõzés (prevenció) a legolcsóbb és leghatékonyabb be-
avatkozási forma. Az a célunk, hogy e tevékenység eredménye-
ként minél kevesebb fiatal nyúljon a droghoz, vagyis minél kisebb
legyen a magasabb kockázatú életmódot folytatók száma (kipró-
bálók, alkalmi használók, rendszeres használók, függõk). Az elõ-
zõ tanévben kollégáim tizenkilenc iskolában folytattak megelõzõ
tevékenységet. Ebbõl tíz kecskeméti, hét Bács-Kiskun megyei és
kettõ Pest megyei iskola. A megelõzõ tevékenység magában
foglalja a diákok mellett a pedagógusok tréningjét és a szülõk tá-
jékoztatását is. Az osztályonkénti foglalkozásokat kiegészítik a
kortárs segítõképzések, mert a serdülõk és fiatalok inkább hall-
gatnak egymásra, mint a felnõttekre.

A segítõ szolgáltatást közel kell vinni az érintettekhez. Ezt a
célt szolgálja az utcai megkeresés és egészségügyi ártalom-
csökkentés. A szerhasználókat (a köznyelvben „szipusok”) az
utcán szólítjuk meg, s ha már kialakult velük valamilyen kap-
csolat, akkor megpróbáljuk segítõ kapcsolatba, késõbb klub-
foglalkozásba vonni õket.

A Révben a fõ segítõ módszerünk a segítõ beszélgetés,
pszichoszociális tanácsadás, addiktológiai konzultáció. A mi
feladatunk a folyamatban nem a konkrét megoldások tálcán kí-
nálása, hanem abban segítjük-kísérjük a szenvedélybetegeket,
hogy õk találjanak rá a saját útjukra. A hozzánk fordulók na-
gyobb részének tudunk segíteni ezekkel az eszközökkel. Akik
egészségügyi (kórházi vagy rehabilitációs otthoni) ellátásra is
szorulnak, azokat eljuttatjuk az egészségügyi rendszerbe. A kli-
nikai pszichológus egyéni, pár- és családterápiát is folytat. Na-
gyon fontosnak tartjuk a szenvedélybetegek családtagjaival va-
ló foglalkozást is. A gyógyulásban, az absztinencia (szermen-

tes állapot) fenntartásában ugyanis döntõ szerepe van az
együtt élõ családtagoknak.

A közösségi ellátás célja azon szenvedélybetegek segítése,
akik saját lakókörnyezetükben élnek, és megfelelõ életvitelük
fenntartásához segítséget igényelnek, valamint, akik már orvo-
si vagy egyéb terápiás kezelésben részesülnek, de önálló élet-
vitelük fenntartásához segítségre van szükségük. A gondozás
és segítés arra irányul, hogy a betegséggel küszködõ egyének,
családok elégedettebben éljenek, és lássák el családi és társa-
dalmi feladataikat.

Nappali intézményünkben is elérhetõek szolgáltatásaink. A
leszoktató kezelésen, rehabilitáción átesett szenvedélybetegek
többnyire elveszítették munkahelyüket, és problémát jelent
számukra újrakezdeni az életet. A nappali intézmény célja,
hogy segítse a társadalomba, a munka világába történõ visz-
szailleszkedést. Ha folyamatos kapcsolatban maradunk ezek-
kel a betegekkel, akkor felismerhetjük a visszaesés korai figyel-
meztetõ jeleit, megelõzhetjük a bajt. A nappali ellátó intéz-
ményben emellett alapvetõ szociális szükségleteiket is kielégít-
hetik a szenvedélybetegek: tisztálkodhatnak, moshatnak.

Szolgáltatásaink igénybevételének feltétele, hogy az érintett
vagy hozzátartozója önként kérje ezt a szolgáltatást. Ez egy
egyszerû kérelem kitöltésével történik, ami alapján elõre
egyeztetett idõpontban lakókörnyezetükben felkeressük õket.
Ez az ellátási forma rugalmasan alkalmazkodik a beteg, a csa-
lád életéhez és a betegség specialitásaihoz. Mivel a gondozó
házhoz megy, mindenképpen kapcsolatba kerül a hozzátarto-
zóval is, így õt is könnyebb motiválni a változásra.

Szolgáltatásaink Kecskeméten, a Fecske utca 20. alatt, mun-
kaidõben 9 órától 16 óráig érhetõek el. Az elsõ segítségkérés
elõtt érdemes telefonon idõpontot kérni, így elkerülhetõ a sorban
állás vagy esetleges nem kívánatos találkozások. Igyekszünk mi-
nél diszkrétebben fogadni a hozzánk fordulókat. Több ellátást
anonim módon is igénybe lehet venni, azaz semmilyen szemé-
lyes adatot nem kell megadni. Krízishelyzetben vagy sürgõs
esetben természetesen bejelentés nélkül is fogadunk bárkit.

Telefonszámunk: 76/415-466, vagy a vonalas készülékrõl in-
gyenesen is hívható zöldszám: 80/204-226.

Molnár Ferenc 
intézményvezetõ

Bemutatkozik a Rév
Egyesületünk a Rév partnere lett a RETÚR – szenve-
délybetegek aktív élethez való segítése uniós HEFOP
2.2 pályázatban. Hét továbbképzésen vehetnek részt

tagjaink 2008. elsõ negyedévében.

Súlyos betegségben elhunyt László István tanya-
gondnok. Élt 54 évet. Nagyon keveset. Tompán

született, 1953. július 15-én. Tompa elsõ tanyagond-
noka 1996-tól 2002-ig. Szerette és tisztelte az embe-
reket. Szerette a munkáját. Gondoskodott az õt falu-
gondnoknak választó emberekrõl. Ha kellett orvos-
hoz, ha kellett bevásárlásra vagy egyéb ügyes-bajos
dolgok intézésére hozta-vitte az embereket. Sportoló-
kat szállított, testvértelepülési találkozókra vitte a
tompaiakat. 1997-ben alakult falugondnoki egyesüle-
tünk alapító tagja volt. Jól érezte magát közöttünk.
Rendezvényeinken lehetett rá számítani. Aktív, jóin-
dulatú, jószívû és segítõkész volt. Sokat és sokszor
segítette a közösségi munkát. Ott volt a vértesacsai
Falugondnokok Háza építésénél, egyesületünk tagjait
vitte kisbusszal Erdélybe, családi napokon fõzõtudo-
mányát értékelhettük.

Segítõkésznek, kitartónak,
olyan embernek ismertük
meg, aki nemegyszer száll
szembe nehéz, reménytelen
helyzetekkel, küzd a beteg-
séggel. Legyõzte a beteg-
ség, 2002-ben le kellett szá-
zalékolni. Mégis bíztunk
gyógyulásában. Betegsége
alatt is alkalmanként részt
vett rendezvényeinken, csa-
ládi napjainkon.

Sok terve volt, amire nem maradt ideje. Legyõzte a
betegség. Hiányozni fog!

Mi, akik ismertük, szerettük õt, e rövid megemléke-
zéssel búcsúzunk tõle.

Az egyesület tagjai

Emlékezzünk László István tanyagondnokra
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Sokat változott az elmúlt harminc
év alatt a tanyavilág, a tanyán

élõk élete. Lassan, de biztosan
minden technikai vívmány, kisebb-
nagyobb mértékben, de belopako-
dott a tanyai életforma mindennap-
jaiba. Már több mint harminc éve,
hogy elkezdõdött a tanyavillamosí-
tás, és sorra gyulladtak ki a tanya-
világban is a gázlámpa fényével ve-
tekedõ izzók, amik végképp elhal-
ványították a petróleumlámpák fé-
nyét. A rádiók mellett megjelentek
az elsõ televíziók, amik bizony még
a szomszédokat is átcsalogatták
egy-egy esti kikapcsolódást ígérõ
sorozatra vagy filmre. A tévénézés
íze lassan minden tanyába tévét
varázsolt, hisz mégis csak meghit-
tebb, ha családi körben találkozunk
a dobozba zárt kedvenceinkkel. És
folytathatnám a sort a villamosság-
ra épülõ eszközök általunk már ter-
mészetesnek vett sokaságával,
amik legyõzették velünk az újdon-
sággal szembeni idegenkedésein-
ket, és mára már természetesnek
vesszük, hogy a lovakat leváltották
a traktorok, a kétkezi munkát a kü-
lönbözõ gépek, az esõt az öntözõ-
berendezések. Sokan, akik nem is-
merik az itt élõket, lenézõen be-
szélnek a tanyai emberekrõl, és azt
hiszik, mi kevesebbek vagyunk,
mint városi társink. Lehet, hogy na-
gyobb utat kell megtennünk, míg
megszerezzük azt a tudást, mint
városi társaink, de erõs gyökereink,
szívós kitartásunk erõt ad, hogy
megismerjük és használni tudjuk
mindazt, amit a fejlõdés nyújt.

A rádiótelefon megjelenése újabb
hatalmas lépés volt, hiszen a ta-
nyákban csak elvétve találunk ve-
zetékes telefont. A vezetékes tele-
fon hiánya miatt viszont az internet
sokáig váratott magára, hiszen
ugyanez rádiótelefonnal csak csilla-
gászati áron volt elérhetõ, sebessé-
ge miatt pedig inkább csak levele-
zésre volt alkalmas. A mikrohullá-
mú rendszer kiépítése viszont már
lehetõvé tette, hogy a tanyai élet
részévé válhasson az internet min-
dennapos használata is. Kérdez-
hetnénk, minek a tanyára az
internet, de ha már ismerjük, és
használjuk, tudjuk, ha meg nem,

akkor kérdezzük meg a gyerekein-
ket, hisz’ az iskola már felkészítette
a használatára õket, és el is várja a
készség szintû használatot. Gyak-
ran, már a házi feladat elkészítésé-
hez, leadásához is nélkülözhetet-
len a kapcsolat a világhálóhoz.

Kíváncsi voltam, hogy élheti meg
ezt egy diák, kérésemre lányom,
Bozóki Tímea saját szemszögébõl
láttatja velünk, miért van szükség ar-
ra, hogy használni tudjuk az informá-
ciós sztrádát.

„Életemben elõször általános is-
kolában hallottam az internetrõl, de
akkor még nagyon keveset tudtam
róla, használatát mégis rövid idõ
alatt sikerült elsajátítanom. Nagy
segítségemre voltak ebben taná-
raim, akik bemutatták, hogy nem
olyan bonyolult a gép elõtt ülve ösz-
szekapcsolódni a világgal, mint
ahogy mi azt gondolnánk. Kisebb
koromban, mint mindannyian, csak
játékra használtam, és bár ha lehe-
tõségem volt több idõt rászánni,
már akkor rácsodálkoztam elõnyei-
re, mégsem tartottam elképzelhe-
tetlennek nélküle az életet. Mára ez
nagyot változott számomra…

Általános iskolai utolsó éveimben
is gyakran nyújtott segítséget a ta-
nulásban, sokkal könnyebben jutot-
tam anyagokhoz, beszámolókhoz,
kiselõadásokhoz. Viszont 2005-ben
döbbentem rá, hogy mennyi segít-

séget adhat, ha egy dobozba zárva
milliónyi ismeretet tárolhatok az ott-
honomban. Ekkor kezdtem meg
ugyanis gimnáziumi tanulmányimat,
ahol nap mint nap szükségem volt
az interneten, illetve könyvtárban
beszerezhetõ ismeretekre. A távol-
ság miatt, ami a várostól választ el,
szinte lehetetlen volt, hogy pillana-
tok alatt hozzájuthassak azokhoz az
információkhoz, amelyeket az osz-
tálytársaim magukénak tudhatnak.
Meglepõdve tapasztaltam, hogy 34
osztálytársam közül én vagyok az
egyedüli, akinek nem áll rendelke-
zésére az internet.

Sokáig a Mórahalmon található
nyilvános internetkávézókat hasz-
nálhattam, vagy az úgynevezett e-
pont helyeket. De ez nem volt megol-
dás a problémára, és erre szüleim is
hamar rájöttek. Tudtuk jól, hogy na-
gyon nehéz tanyára internetet kötni,
de szükség volt rá. Nem kevés utá-
najárás elõzte meg, mire megtaláltuk
a megfelelõ és nem utolsósorban
megfizethetõ szolgáltatót. Nem sok-
kal 2006 karácsonya elõtt szerelték
fel az antennát, és a kezdeti nehéz-
ségek ellenére lehettem boldog tulaj-
donosa az egész világnak, itt a ta-
nyán is.

Mint már említettem, elképzelhe-
tetlen lenne számomra a minden-
napi boldogulás az internet nélkül.
Megannyi segítséget nyújt a külön-

Már nekünk sem elérhetetlen

Idõsek is használják a mobiltelefont a tanyákon
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bözõ fordító és szótár programok
sokasága, az internetes lexikonok
és adattárak. Könnyen találom meg
zenei kedvenceimet is, és a rádió-
hallgatás sem okoz gondot a net
segítségével. Sûrûn levelezek bará-
taimmal, sõt tanáraimnak is a házi
feladatot gyakran ilyen módon kell
elküldenem. Rég nem látott ismerõ-
seimmel és külföldi rokonaimmal is
tarthatom a kapcsolatot a külön er-
re a célra kifejlesztett ismerõskere-
sõ oldalakon. Sokat használom az
MSN-t is, ami azonnali beszélge-
tést tesz lehetõvé barátaimmal,
osztálytársaimmal, sokszor beszél-
jük meg így a házi feladatokat, és a
konferenciabeszélgetés segítségé-
vel még többen  tudunk egyszerre
írásos üzenetet váltani. Használa-
tát még akár webkamerával is érde-
kesebbé tudjuk tenni.

Tulajdonképpen az életem minden
terén használhatom, szórakozásra,
tanulásra, mûvelõdésre és akár is-
merkedésre is.

Hát igen, újra valami, ami nélkül mi
megtanultunk mindent, most mégis
tanulhatunk tovább, hogy boldogul-
junk a mindennapjainkban. Persze az
elsõ lépés, hogy elõteremtsük az
anyagiakat, a telepítés költségét, ami
tízezer forint körüli összeg, illetve kell
egy olyan hely, ahonnan rálátás nyílik
valamelyik adótoronyra és a megfele-
lõ magasságban egy kétméteres vas-
csõre, amire az antenna kerül. Jó len-
ne, ha pályázati úton vagy akár adó-
kedvezmény formájában támogatást
lehetne kérni az internet bekötésére,
illetve fenntartására, mert még mindig
elég nagy teher egy családnak.

Mielõtt belevágnánk az internet
beköttetésébe, egyeztessünk a

szolgáltató munkatársaival, akik fel-
mérik a helyi adottságokat, és tájé-
koztatnak a lehetõségekrõl. Ha
nincs akadálya a szerelésnek, ak-
kor már csak a havidíjat, ami 6490
forinttól indul, kell összeraknunk,
hogy korlátlanul barangolhassunk a
világháló útvesztõin. Ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy nem csak
mi barangolunk, és szerezzünk be
vírusirtó programokat, mert külön-
ben hamarosan informatikus segít-
ségére lesz szükségünk, ezt sajnos
én is tanúsíthatom.”

Mindenkinek örömteli kikapcsoló-
dást, ismeretszerzést kívánok a vi-
lághálón, és ha valamire kíváncsiak,
keresgéljenek bátran, ha pedig el-
akadnak a gyerekeik biztos örömmel
segítenek önöknek.

Bozóki Imre
tanyagondnok

Fõhajtás Kemény Bertalan kopjafájánál
Balázs Sándor szentgericei unitárius lelkész faragta

meg Berci bátyánk kopjafáját, s állította fel erdélyi föl-
dijei segítségével szeptember 2-án Vértesacsán a teme-
tõben, az emlékezõk körében. Idézzünk néhány gondola-
tot Balázs Sándor szavaiból: „A családtól kértem enge-
délyt a tavasz folyamán, hogy a mai nap ez a kopjafám
állhasson. Az van ráírva a kopjafára: köszönet Erdélybõl,
ez lelkünk legõszintébb üzenete. Miképpen a gyermek
nem tudja soha megköszönni a szülõnek azt a melegsé-
get, jóságot és azt a lelkébõl fakadó törõdést, amit kap,
úgy mi sem tudjuk megköszönni Berci bácsinak mindazt,
amit Tõle kaptunk. Hitem és meggyõzõdésem, hogy az
ember akkor kezdi igazi életét, amikor ki tud lépni magá-
ból, és egy-egy nemes célért, eszméért, ha kell, önmagát
is feláldozza. Az erdélyi falugondnokság jelszava, ami
Berci bátyánk szellemiségét idézi: segíteni azokon, akik
még vagy már nem tudnak segíteni magukon. Segíteni a
gyermeket, segíteni az idõs embereket. Ez a mai rohanó
világunk túl sok, túl nagy áldozatot követel.

Próbálta megtartani az egységet és mindenekelõtt pró-
bálta megtartani a szent és téveszthetetlen célt, szolgál-
ni az embert minden körülmények között. Aki tiszteletben
akarja tartani Berci bácsi emlékét, annak szívében csak
a szeretetnek lehet helye. Annak szívében csak a szolgá-
latnak lehet helye, annak szívében az ember iránt érzett
felelõsségérzet kell hogy dobogjon. Ismerve Berci bá-
tyánkat életének utolsó szakaszában, megéreztem vívó-
dását, lelkének gyötrelmét, bánatát. Az ember minél távo-
labb van az igazságtól, annál türelmetlenebb, az ember
minél közelebb van az igazsághoz, annál nyugodtabb.

És most jelentést kívánok tenni: Berci bácsi, álmodat va-
lóra váltottuk: a székelyudvarhelyi törvényszéken bejegyez-
tetett a Romániai Falugondnokságok Országos Szövetsé-
ge. Ez a szövetség arra fog kötelezni, hogy valóra váltsuk
mindazt az álmot, aminek valóra váltásán elindítottál.”
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Húsz évig dolgoztam településter-
vezõként, Pest megyei települé-

sek rendezési terveit készítettem. Eb-
bõl a húsz évbõl az elsõ nyolcat
(1970–1978 között) Bercivel együtt
töltöttük a Pest Megyei Tanácsi Terve-
zõ Vállalat Településtervezési osztá-
lyán. Én pályakezdõ voltam, õ „hala-
dó”, tapasztalt regionális tervezõ. A
tágabb környezete csak azt látta,
hogy bolondos, szórakozott, magában
dudorászó, a vezetõket kerülõ különc,
aki naponta egy picit mindig maga-
sabban ült, mert az osztályra érkezõ
Pest Megyei Hírlapot a karosszék-
ében õrizte, a szó szoros értelmében
ült a napi híreken. Mi néhányan, fiatal
tervezõk, hallgattuk néha véget nem
érõ, hosszú és bonyodalmas elmélke-
déseit a középkori birtokviszonyokról,
a történelem településalakító fordula-
tairól, és felelgettünk furcsa kérdései-
re (akkor még szigorúan magázódva):
mi lennél, ha nem ember?, milyen szí-
nû lenne a zászlód, ha saját államod
lenne?, és a válaszokból messzeme-
nõ következtetéseket vontunk le az
emberi természet sokféleségérõl. De
legfõképpen persze dolgoztunk és ta-
nultuk Bercitõl valóban látni a körülöt-
tünk zajló életet, felismerni a valódi ér-
tékeket, a feladatban rejlõ lehetõsége-
ket megragadni, és tenni azért, hogy
a munkánk nyomán az élet is javuljon,
ne csak az asztalfiók teljen meg tele-
rajzolt és -írt papírokkal, azaz rende-
zési tervekkel. (Ma is minden telepü-
lés a rendezési terv kötelezõ elkészí-
tését nyögi, de csak kevés gondolja,
hogy a helyi jövõ tervezésében milyen
jelentõs szerepe van ennek a doku-
mentumnak, és mennyire fontos len-
ne a helyben élõk együttgondolkodá-
sa a tervezés szakaszában.)

Elsõ nagy munkám Ócsa összevont
rendezési terve volt – a sors fintora,
hogy építészként én voltam a „felelõs
tervezõ”, Berci pedig altervezõként a
tájtervezõ. A dolgoknak az a rendje,
hogy amelyik falunak meg akarjuk
tervezni a jövõjét, elõször megismer-
jük a jelenét és a múltját. Többek kö-
zött épületállag-vizsgálatot is kellett
végezni, házanként megállapítva,
hogy az épület jó, megfelelõ vagy
avult állagú. Négy nap alatt jártam vé-
gig a falut, rajzoltam a térképre az A,
B, C jeleket, aztán mentem vissza a
céghez nagy büszkén, hogy az óriási
falut ilyen eredményesen végigvizs-
gáltam. Berci megkérdezte, mit láttam
a régi falumagban, a románkori mû-
emléktemplom körül? Mondtam,
hogy csupa avult, düledezõ paraszt-

házat, néhányat szalmatetõvel, mind
bontásra érett. Égtem szégyenem-
ben, amikor kiderült, hogy egy egye-
dülálló, girbegurba utcás (bergyebur-
gyás) településszerkezetet láttam
épen maradt, megõrzésre érdemes
házakkal, aprócska telkekkel, ame-
lyekre egy sátortetõs kockaház rá se
fért volna, azaz egy megõrzésre ér-
demes, törökkori falut szinte eredeti-
ben találtunk meg. Túl kellett volna
látnom a kötelezõen teljesítendõ fel-
adaton magamtól is, de így sikerült. A
világhírû mûemléktemplom köveit a
sík Alföldre sokszáz éve a Dunán
úsztatták le, mert akkor még arra folyt
a Duna, és a falu környékén egyedül-
álló ártéri erdõk, sásos, vizenyõs te-
rületek, különleges élõvilág és tõzeg-
mohaláp maradt fenn. Mindezt Berci
tapasztalata és irattári kutatói gyakor-
lata fedezte fel, de a fontosabb még
csak ezután következett: szakmai
munkakapcsolatai révén (és egyálta-
lán nem munkaköri kötelességként) a
Természetvédelmi Hivatal figyelmét
ráirányította ezekre az értékekre, és
elérte, igaz, hosszú évek munkájával
és kitartásával, hogy a tõzeglápot ve-
szélyeztetõ kavicskitermelést csök-
kentsék és egyeztessék a természet-
védelem érdekeivel, hogy védelem
alá kerüljön a terület, így jött létre az
Ócsai Tájvédelmi Körzet, hogy a mû-
emléki hatóság védelem alá helyezze
az Ófalut és közös erõvel tájházat
alakítsanak ki, amelyben a termé-
szetvédelmi õr irodája és lakása ka-
pott helyet.

Ezután az iskolák számára juttatott
el információt, hogy kiváló, Budapest
közeli madármegfigyelésre van lehe-
tõség. Társadalmi munkában megter-
veztük az ócsai vasútállomás és a
megfigyelõhely közötti kerékpárutat,
és a helyi tanács segítségével kerék-
párkölcsönzésre is lehetõség nyílt a
vonattal érkezõ turisták számára.
Mindez többévi „projektgondozás”
eredménye volt, sok-sok hétvégi ki-
rándulást szerveztünk saját örömünk-
re a Berci által bevont szakértõkkel.
Megtanultam felismerni és tisztelni a
körülöttünk lévõ kincseket, táji és épí-
tett örökségünk fontos elemeit, csa-
patban, önzetlen, nagytudású embe-
rekkel dolgozni és türelmesnek lenni,
mert az ilyen folyamatok segítése
nem hoz rövid távú eredményeket.
Aztán még sok segítséget kaptam
Bercitõl, egyrészt ismereteit adta át,
másrészt megtanított kilépni a hagyo-
mányos gondolkodás keretei közül,
és fontos kérdéseket megfogalmazni,

amelyek után kezdõdhetett az igazi
munka, a válaszok keresése. Keres-
tük a kiutakat az elõírások és ellenõr-
zések gúzsbakötöttségeibõl, és sokat
nevettünk, fõleg saját magunkon.
Egyik kolléganõm egy sárga, csacsi
alakú babzsákot hozott, amit tehetet-
len mérgünkben néha földhöz vág-
hattunk, és olyankor a csacsi elké-
pesztõ pózokban, szomorú szemek-
kel nézett ránk. Egybõl feloldotta a fe-
szültségeket. Nyolc év után Berci a
Városépítési Tudományos és Tervezõ
Intézethez ment át, de kapcsolatunk
nem szakadt meg, szakértõként több-
ször felkértük együttmûködésre.

Mind az együtt töltött évek izgalmas
tervi megoldásait, javaslatait, mind a
szakértõi együttmûködés lehetõségét
toleráns fõnökeinknek köszönhettük,
persze azon túl, hogy teljesítettük a
ránk rótt bevételi feladatokat, de meg-
kaptuk a gondolkodás szabadságát,
olykor még mellénk is álltak a hatósá-
gokkal szembeni csatákban.

Berci VÁTI-s kollégái között vált
igazi mesterré. A regionális tervezési
osztályon dolgozott, és leginkább és
legelõször ez a tervezõgárda szem-
besült az Országos Területfejlesztési
Koncepció erõs centralizálási törek-
véseivel és azzal a – humánusabban
gondolkodó ember számára elfogad-
hatatlan – megoldással, amely a tele-
püléseket életképes és elsorvasztan-
dó kategóriákba sorolta. Az elsor-
vasztandók közé tartoztak a tanyák, a
különbözõ majorságok, telepek, ame-
lyek külterületi lakott helyként szere-
peltek általában a statisztikákban, és
az aprófalvak, amelyekben gazdasá-
gosabb volt egy tollvonással meg-
szüntetni a továbbélés jogát (azaz
minden fejlesztést, építkezést megtil-
tani), mint utat, vizet, megfelelõ élet-
körülményeket biztosítani az ott élõk-
nek. Az alapképzést elvégzett falu-
gondnokok részletesen hallhatták
Bercitõl a falugondnoki gondolat
megszületésének történetét. 1982-
ben a sok apró falut számláló So-
mogy megye területfejlesztési kon-
cepciójához kellett javaslatot tennie
az említett országos irányelvek alap-
ján, hogy mely települések élhetnek
tovább, és melyekre vár a lassú elha-
lás. Ilyen helyzetben a tisztességes
ember megpróbál új javaslattal elõáll-
ni. Bercit mélyen érintették a Nemes-
kisfaludon (Madarász Zsiga bácsi),
Szulokon (katolikus pap), Hácson
(Kubik Gyuri) tapasztaltak, olyan em-
berekkel találkozott, akik felvállalták a
falut, akik a közösség iránt a családi

Kemény Bertalan emlékére

Mi lennél, ha nem ember?
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érzéshez hasonlóan éreznek, és akik
öntevékenyen, sok áldozat vállalásá-
val, sajátos megoldások megvalósítá-
sával tettek falujuk megmaradásáért.
E példák alapján állította fejérõl a tal-
pára a megoldandó kérdést, amely
ezután már úgy szólt: mi kell e falvak
megmaradásához? A választ három
pontban foglalta össze.

1. Autonómia – önkormányzó ké-
pesség (minél nagyobb önállóság,
igazi demokrácia).

2. A kis falvakban a háztáji termelés
bõvítése, családi gazdaságok támo-
gatása.

3. Egy ember mikrobusszal, aki biz-
tosítja a szolgáltatások elérését.

A szociális munkások szervezõdõ
egyesületében mondhatta el gondola-
tait, ahol azokra felfigyelt Ferge Zsu-
zsa, aki szerint a szociálpolitika alsó
szintjének lehetõsége rejlik ebben a
megoldásban. A megvalósítás lehetõ-
ségérõl egy 30 oldalas tanulmány
született, amely a Népmûvelési Inté-
zet segítségével oktatási segédanyag
lett. 1986-ban Szolnok megyében in-
dították el az elsõ hat falugondnoki
szolgálatot anélkül, hogy az ötletgaz-
dával bármilyen kapcsolatot felvettek
volna, így ezek nem töltötték be fel-
adatukat és hamarosan megszûntek.
Eközben szakmai beszélgetések so-
rán érlelõdött a falugondnokság gon-
dolata. Fordulópontot a Falufejlesztési
Társaság 1989-es megalakulása ho-
zott, amely pályázati pénzekkel kíván-
ta megtámogatni a Mit akar a Falufej-
lesztési Társaság? címû összefoglaló-
ban megfogalmazott célokat.

Addigra több civil szervezet tûzte
zászlajára a falvak sorsának javítá-
sát, a helyi közösségek megerõsíté-

sét, alternatív közösségek létrehozá-
sának és a környezetvédelemnek az
ügyét. A Falufejlesztési Társaság (Ke-
mény Bertalan elnök és Köles Sán-
dor titkár vezetésével, Nagy Júlia
szervezõ-koordinátor munkájával se-
gítve) minden jelentõs fórumon hal-
latta hangját, szervezett falukutató tá-
borokat, szakértõként részt vett az in-
duló szervezõdésekben. Berci már a
társaság megalakulása elõtt bekap-
csolódott a Csereháti Településszö-
vetség munkájába, jelentõs alakja
volt az Interdiszciplináris Diákkörnek
a szintén nem diákkorú Síklaky Ist-
vánnal együtt és megkezdõdött a
gondolkodás a népfõiskolák új lehetõ-
ségeirõl is.

1990-ben jelentõs elõrelépést je-
lentett a falugondnokság történeté-
ben, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tanács elnöke, dr. Szabó
György megyei támogatást nyújtott
26 aprófalu számára a falugondnoki
szolgálat beindítására. Fontos ese-
ménye volt még az évnek a tájanimá-
cióval elõször kísérletezõ berceli falu-
kutató tábor megszervezése, az el-
méleti háttér megfogalmazása. A tá-
bor az akkor még országosan elsõ
próbálkozásnak számító Galga-völgyi
komplex területfejlesztési koncepció
részeként valósulhatott meg. Mind-
ezeket munkámból és érdeklõdésem-
bõl adódóan végigkísértem és segí-
tettem, és alapítóként bekapcsolód-
tam az elsõ ökofalu létrehozását célul
tûzõ Galgafarm Egyesület munkájába
is. Ez a fórum jó lehetõséget kínált ar-
ra, hogy minden kezdeményezéssel
kapcsolatot teremtsek, és az informá-
ciókat közvetítsem a Falufejlesztési
Társaság sörözõi asztalánál heten-

ként folyó beszélgetések résztvevõi-
nek. A Galgafarm egy összejövetelén
ismerkedtem meg Lantos Tamással,
aki a Visnyeszéplakon folyó falufej-
lesztési kísérletrõl számolt be, és fel-
vázolt egy olyan megoldási lehetõsé-
get, ami nagyon emlékeztetett a falu-
gondnokságra. Azt tanácsoltam neki,
keresse meg Bercit a sörözõben. En-
nek a találkozásnak a következmé-
nyeként ismerkedett meg Kemény
Bertalan Szanyi Évával, ami a köz-
pontilag támogatott falugondnoki há-
lózat elindulását és kiteljesedését
hozta maga után. Az elsõ 15 falu-
gondnokság Somogy és Baranya me-
gye legelszigeteltebb aprófalvaiban
indult el, természetesen köztük volt
Visnyeszéplak is.

És az 1990-es év még további je-
lentõs fordulatokat is hozott. Bekap-
csolódott a Társaság életébe Bíró
András, és óriási nemzetközi tapasz-
talataival, valamint anyagi támogatás-
sal is segítette az 1990–1991-ben
megvalósult országos, majd az 1991-
1992-ben lezajlott dél-dunántúli tele-
pülési animátorképzést. A dél-dunán-
túli képzés során érlelõdött meg ben-
nem az elhatározás, hogy az Ormán-
ság egyik aprófalujába költözöm. Eb-
ben a gyökeres változtatásban fõ se-
gítõm a Falufejlesztési Társaság volt,
újdonsült munkanélküliként tõlük kap-
tam azt a feladatot, hogy az akkor 15
baranyai faluban mûködõ falugond-
nokságokat segítsem. Ebbõl az
együttmûködésbõl épült fel lassan a
ma több mint 120 baranyai falugond-
noki szolgálatot segítõ egyesület,
amelynek krónikája, nem akadályta-
lan története még megírásra vár.

A Falufejlesztési Társaság országo-
san elismert szellemi mûhellyé vált,
kezdeményezõje volt az animá-
torképzések résztvevõibõl szervezõ-
dött Faluháló Egyesületnek, a Buda-
pest Környéki Népfõiskolai Társaság-
nak, és múlhatatlan érdeme a sörözõi
asztal mellett 16 évig heti rendsze-
rességgel Kemény Bertalan köré
szervezõdött asztaltársaság fenntar-
tása, a falugondnoki rendszer kidol-
gozása után a hálózatfejlesztés fel-
adatainak ellátása, az alap- és to-
vábbképzések szervezése, a Kárpát-
medencei hálózat kiépülésének meg-
alapozása.

Ezek az eredmények, a baráti kap-
csolatok hozadékai regisztrálhatatla-
nok, mérhetetlenek, csak úgy képzel-
hetjük el jelentõségét, ha belegondo-
lunk, mi minden nem lenne e folya-
matos hálózatgondozás nélkül.

Faludi Erika

Faludi Erika és Kemény Bertalan

falugondnok0705.qxd  2007.09.20.  12:51  Page 11



Aközelmúltban a KRESZ változá-
sairól egyesületünk tagjainak

Takátsy Zoltán tartott szakmai to-
vábbképzést. Az elõadás néhány
fontos részét idézzük fel.

„Az elmúlt évek balesetei, az uta-
sokra vonatkozó szabályok felülvizs-
gálatára sarkallták a szakembereket.
Ennek eredményeképpen – valamint
az EU-jogharmonizáció részeként –
a KRESZ számos szakasza alapjai-
ban változott meg.

Olyan gépkocsival, amelynek ülé-
seit biztonsági övvel szerelték fel, az
ülésen utazó személynek biztonsá-
gi övvel kell magát rögzítenie.
Eszerint mostantól az utas felelõssé-
ge, hogy becsatolt biztonsági övvel
utazik-e, tehát az utas követi el a sza-

bálysértést. Természetesen gyermek-
korú (14 év alatti) személynél mindez
nem igaz, hiszen ebben az esetben a
gépkocsivezetõ felel az általa szállí-
tott gyermekek testi épségéért.

A 2007. szeptember elsején életbe
lépõ szabályozás minden korábbit
»felülír«! A gépkocsiban utazó, 150
cm-nél alacsonyabb gyermeket a test-
súlyához igazodó kialakítású gyer-
mekbiztonsági rendszerben kell
rögzíteni. A 3 évnél fiatalabb gyermek
csak így szállítható. Gyermekbizton-
sági rendszer elõre, a menetiránnyal
szemben csak akkor szerelhetõ be, ha
a gépkocsihoz légzsákot nem szerel-
tek fel, vagy az elõre hatástalanítható.

Milyen legyen a gyermekbiztonsá-
gi rendszer?

A jelenleg érvényben lévõ szabályo-
zás szerint alapvetõen kétféle gyer-
mekbiztonsági rendszert ismerünk.

Intergált gyermekbiztonsági
rendszer: hevederek vagy hajlékony
elemek kombinációja tartozékokkal
és egyes esetekben kiegészítõ szék-
kel, és/vagy ütközésvédelemmel
együtt, amit saját beépített hevede-
rekkel rögzítenek. (gyermekülés)

Nem intergált gyermekbiztonsá-
gi rendszer: részleges biztonsági
rendszer, mely a felnõttek számára
készült biztonsági övvel együtt hasz-
nálva, tejes biztonsági rendszert ké-
pez. Fontos kritérium, hogy körbeve-
gye a gyermek testét, és biztonságo-
san rögzítse azt a szerkezetet,
amelyben a gyermeket elhelyezik
(ülésmagasító).”

Pihen a prés.
Mustszag bódít.
Zenél a csönd,
hallgatom.
Szõlõszem és
részeg darázs
hempereg az
udvaron.

(Csanádi Imre: Szüret után)

A szõlõ az egyik legõsibb kultúrnövé-
nyünk, élet és halál jelkép. Ahol csak ter-
mesztették, kezdettõl fogva szent és iste-
ni növénynek, életfának tekintették.

A szeptember végétõl novemberig tar-
tó idõszak legfontosabb gazdasági s
egyben társadalmi eseménye a szüret.
Még ma is olyan eseménynek számít,
amelyen rokonok, barátok, családtagok
összejönnek, s a közös munka mellett
szórakoznak. Az ünneplés és a munka-
végzés szorosan összefonódott.

A szüret korábban jeles napokhoz kötõ-
dött. Az Alföldön a szüretkezdõ nap általá-
ban Mihály napja, szeptember 29. volt. A

vidámság és a jókedv ütött tanyát ilyenkor
a szõlõskertekben. Hogy imitt-amott vere-
kedés és egyéb efféle csetepaté is folyt,
mondanunk sem kell. A régi szüreti rend-
szabások szerint az ilyen verekedõ s ká-
romkodó atyafiakat jól megverték. A szüret
általában zajkeltéssel indult, pisztolydur-
rogtatással vagy riogatással. Ezt követõen
indulhatott a munka. A szedõk (lányok,
asszonyok) görbe késsel vagy metszõolló-
val vágták le a fürt nyelét. Puttonyba tették
a fürtöket. Amikor az edény megtelt, a put-
tonyos a hátára vette, s vitte a présházhoz.
Préselés elõtt összezúzták a szemeket,
régen taposva, manapság darálóval. Ez-
után kezdõdhetett a borkészítés.

A reggeltõl estig tartó szüretelés után
este kezdõdött a mulatság, azonban az
igazi ünnepet a munka végét lezáró szü-
reti felvonulás és bál jelentette.

Szüreti szabályok

Sose kezdjük borivással a napot, a reg-
geli bor megfekszi a gyomrot, rátelepszik
a mozgásközpontunkra, és kettõs látás
is kialakulhat. Tapasztalt szüretelõ tör-
kölypálinkával indítja a reggelt féldecis
kiszerelésben, ennek kiváló az értágító
hatása, meg a muslincák sem jönnek
ránk annyira mint bor esetében.

Óránként, kétóránként jöjjünk fel a pin-
cébõl, nézzük meg, hol tart a szüret, mi-
re jutottak az asszonyok és a gyerekek.

Ha a tõkék között szemlélõdünk kapasz-
kodjunk erõsen a karókba, lábunkat pró-
báljuk meg ciklikusan egymás elé rakni.

Sose vedeljük a bort, csak hörpöljük,
kortyolgassuk. A vedelõ borivó unesztéti-
kus, beárnyékolja az egész szüretet, va-
lamint a saját kezére is rá szokott lépni.

Szüreti összeszólalkozásoknál bicskát,
hordódongát nem illik használni, kínáljuk
meg óborral az ellenfelet, az majd leteríti.

Pincelépcsõre ne feküdjünk le aludni,
mert átesnek rajtunk poharastól, lopóstól.
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