
Duna–Tisza Közi

Falugondnoki
Hír levé l

X. évfolyam, 37. szám 2007/2.

Csámpás, konok netán ez a világ
S végbe hanyatlik, kit annyian ûztek,
De élethittel én, üldözött haló,
Március kofáira és szentjeire
Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tûznek.

Hadd halljék végre olyan magyar szava,
Ki sohse félt, de most már nem is félhet,
De kihez bús Hunnia szíkjairól
Sírjáig eljut, lázítva, bárhova,
Gõgös grófi szó s piszkos szolgaének.

Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok
S terhére e föld száz Pontiusának
S haldoklóan mégis elküldöm magam
Boldogabb testvéreimnek síromon:
Az uj, jobb márciusi ifjúságnak.

Testvéreim, nincs nemigaz szavatok
S százszor többet merhettek, minthogy mertek.
Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb
Életre váltott jussa nem volt soha,
Mint mai, bús, magyar, ifju embernek.

Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,
Csak majmolás, ál-urság és gaz birság
S mégis, lám, ti vagytok a fiatalok
S mégis, sír-mélyrõl látom sikeretek:
Holnap talán könnyebb lesz a mártírság.

Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet,
Mert él basák és buták közepette,
Mert hiába lett acélból itt a szív,
Szép ember szívként szikrázni ha akar:
A honi rozsda megfogta, megette.

De Tûz és Tûz, én ifjú testvéreim,
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
Az Élet szent okokból élni akar
S ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni.

Életet és hitet üzen egy halott
Nektek fiatal, elhagyott testvérek,
Az olvasztó Tüzet küldi a hamu
S láng-óhaját, hogy. ne csüggedjetek el:
Március van s határtalan az Élet.

Ady Endre:

A tûz márciusa

BERCI 
múlt idõben

azt mondta, 
mintegy száz telefonszám
fér az ember noteszába 

– ennyi valós kapcsolatra képes 
az ember…

Neki sikerült ezrekre figyelnie,
százaknak volt mestere,

miközben folyamatosan javítgatta
önmagát.

Utolsó írásában 
az emberi közösségekrõl 

elmélkedik,
szerinte a család 

biztonsága az alapja
a mûködõ közösségnek.

Sok okulnivalót hagyott ránk,
és sok feladatot.Kemény Bertalan (1928–2007)
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Afalu- és tanyagondnoki szolgála-
tok 16 éves múltra visszanyúló

példaértékû voltát, legjobb gyakorla-
tát hangsúlyozta Forgó Györgyné, a
Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um szakállamtitkára Kelebián a Fa-
lugondnokok Duna–Tisza Közi
Egyesülete által szervezett vajdasági
kapcsolatépítõ konferencián, me-
lyen bemutatásra került a magyaror-
szági falu- és tanyagondnoki szolgá-
lat jogi-, települési-, finanszírozási-,
civil háttere.

Forgó Györgyné külön kiemelte a
falu- és tanyagondnokok információ-
közvetítõ munkájának fontosságát. A
szakállamtitkár a falu- és tanyagond-
noki szolgálatot hungarikumnak, iga-
zi magyar sajátosságnak nevezte.
Maczkó József, Kelebia polgármes-
tere a Dél-alföldi tanyagondnoki
szolgálatok jelentõségét, tevékeny-
ségének sokszínûségét mutatta be.
A szolgálatok mûködése egyetlen
célt: a magyar kistelepülések lakosa-
inak esélyegyenlõségét szolgálja. Az

értékválasztásaiban és létrejöttének
körülményeiben kifejezetten alulról
építkezõ hálózat – éppen eredmé-
nyeinek köszönhetõen – méreteiben
országossá növekedett, és intézmé-
nyesült. Maczkó József külön ki-
emelte Kemény Bertalannak, „a falu-
gondnoki szolgálatok atyjának” a kis-
falvak és tanyavilág érdekében vég-
zett munkáját. Csörszné Zelenák Ka-
talin, a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesületének tízéves fejlesztõ
munkáját, kapcsolatépítõ kezdemé-
nyezéseit, a kapcsolat-építés,
együttmûködés lehetõségeit sorolta
fel. Pozitív példaként említette, hogy
hasonló kezdeményezés után Er-
délyben már mûködnek a magyar
minta alapján létrejött falugondnoki
szolgálatok. Faludi Erika, a Kispad
Alapítvány képviselõje a falugond-
nok mozgalom történetét, mint a
rendszerváltást követõen megindult
társadalmi mozgalmak történetének
egyik kiemelkedõ példáját – a civil és
állami együttmûködés szép példáját
ismertetve felidézve a Szociális Mi-
nisztérium és a Falufejlesztési Tár-
saság – Szanyi Éva és Kemény Ber-
talan – együttmûködõ munkáját. Ke-
vés intézmény szervült úgy a ma-
gyar vidék életébe, mint a falugond-
noki szolgálat. Létjogosultságát és
eredményeit rengeteg tapasztalat bi-
zonyítja. A szociális feladatok mellett
tevékenységük kiegészül a kultúrát,
információt közvetítõ tevékenység-

Vendégek a Vajdaságból
Sikeres konferencia Kelebián

Süli Lídia Szabadkáról

Maczkó József polgármester köszönti a vendégeket

Forgó Györgyné szakállamtitkár és Ádám Józsefné, Ágasegyháza polgármestere
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gel, ünnepek és rendezvények szer-
vezésével, helyi ifjúsági klubok,
nyugdíjas klubok támogatásával, fal-
vak egymás közötti kapcsolatainak
ápolásával.

A kávészünet után Szentmihályi
Ferenc Mezõhegyes aljegyzõje,
Csáki Béla Fülöpjakab és Neszvecs-
kóné Bugán Erika Csikéria polgár-
mestere mutatta be, náluk hogyan
mûködnek a tanyagondnoki szolgá-
latok. Az elmondottak után Forgó
Györgyné hangsúlyozta a személyes
kapcsolat fontosságát, hiszen a vé-
dõnõ mellett a falu- és tanyagondnok
az, aki eljut személyesen minden
családhoz.

A Nemzeti Civil Alapprogram Nem-
zetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiuma támogatásá-

val megvalósult konferencián öt me-
gyébõl (Bács-Kiskun, Csongrád, Bé-
kés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest
megye) vettek részt azon magyar te-
lepülések vezetõi, falu- és tanya-
gondnokai, akik vajdasági testvér-
kapcsolatokkal rendelkeznek. A Vaj-
daságból Kishegyes, Szabadka, Ku-
puszina, Kispiac, Horgos, Oromhe-
gyes, Királyhalom, Magyarkanizsa,
Bácsfeketehegy, Palics, vajdasági
Kelebia és Bajmok települések elöl-
járói is megjelentek. A Vajdaságból
érkezett vendégek ismertették a
szerbiai településszerkezet sajátos-
ságait. A helyi viszonyokat: Kishe-
gyesrõl Szügyi István, Kelebiáról An-
tal István, Szabadkáról Süli Lídia,
Kupuszináról Péter István, Kispiacról
Bíró László, Horgosról Szécsi Gusz-
táv, Oromhegyesrõl Koncz Lázár,
Királyhalomról Pék János, Magyar-
kanizsáról Sinkovits Erzsébet, Baj-

mokról Vladal Jakovlievió mutatta be.
A szerb jogi hátteret Bíró Anikó kis-

hegyesi okleveles jogász ismertette
a vendégekkel.

Ebéd után három határ közeli tele-
pülésen – Kelebia, Öttömös és Ásot-
thalom – kiscsoportos tanyalátogatá-
sokon vettek részt jelenlévõk, akik
mindannyian igényelték a folytatás
lehetõségét, közös cselekvési prog-
ram megfogalmazását.

Forgó Györgyné szakállamtitkár
kiemelte, hogy a határon túli
együttmûködés kezdeményezése a
falugondnoki civil szervezeteknek
köszönhetõ – így például az erdé-
lyi, felvidéki és vajdasági kapcsolat-
építés is, s az erdélyi falugondnoki
szolgálatok bevezetését az elmúlt
évben a Határon Túli Magyarok Hi-
vatala is támogatott a Szülõföld
Alap révén.Kötetlen beszélgetés a tanácskozás szünetében

A fellépõ kishegyesi népdalkör

Szügyi István, Kishegyes polgármestere nyilatkozik a Duna Tv-nek
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A2005. évben az ICSSZEM „Új falu-
vagy tanyagondnoki szolgálat kialakí-

tása” címmel kiírt pályázati támogatásából
a Magyarországi Baptista Egyház 6 millió
forint összeget nyert. Ezt kiegészítve egy
Nissan Navara terepjárót vásárolt és Kis-
kõrös tanyavilágában civil keretek között
Filadelfia Segítõ Szolgálat Tanyagondnok-
ság elnevezéssel 2006-ban elkezdõdött a
tanyagondnoki szolgálat létrehozása.

A pályázat és az engedélyeztetési el-
járás alatt elõzetes igényfelmérést ké-
szítettünk, címlistát kértünk az önkor-
mányzattól (1200 fõ külterületi lakosról).
Kiválasztottuk az ellátni kívánt külterüle-
tet: Feketehalom, Komaszáció, Cebe,
Öregszõlõk. Közel 400 fõ, akik zömében
idõs, egyedülálló emberek, szétszórt ta-
nyákon, valamint tanyasoros ingatlanok-
ban élnek. (Ez Kiskõrös külterületének
kb. egyharmada.) Felvettük a kapcsola-
tot a külterületen élõ emberekkel, mun-
kacsoportot alakítottunk ki a tanyai em-
berekkel kapcsolatban álló szolgálatok-
kal: mezõõri szolgálat, rendõrség (kör-
zeti megbízottak), polgárõrök, külterületi
postás. Mûködõ tanyagondnoki szolgá-
latokat látogattunk meg tapasztalatszer-
zés céljából. (Kalocsa-Negyvenszállás,
Csengõd.) Tájékoztattunk a szolgálat in-
dulásáról az önkormányzatnak, a hu-
mán szolgáltatónak, a családsegítõnek,

a helyi civil szervezeteknek és a sajtó-
nak. Októberben megkezdõdött a tény-
leges tevékenység: külterületi postás,
körzeti megbízott rendõr, polgárõr, me-
zõõr kísérése heti egy alkalommal, szó-
rólapok terjesztése – a tanyagondnoki
szolgálat bemutatása, tanyagondnoki
segítõk keresése.

Novemberi események: EU intervenci-
ós alap, élelmiszersegély (kb. 4000
adag) szétosztása, önkéntes segítõk to-
vábbi keresése (jelenleg 7 fõ). A szolgál-
tatást rendszeresen igénylõk körének ki-
alakulása (napi rendszerességgel, 10-12
fõ naponta).

Decemberben a tanyagondnoki szol-
gálat által segítettek száma 40-50 fõ volt.
Rendszeressé vált tevékenységek: láto-
gatás, tüzelõ beszerzés, kiszállítás, áru-
beszerzés, személyszállítás, ház körüli
munkák, kisebb javítások, munkalehetõ-
ségek keresése, közvetítése, hivatali
ügyintézés közbiztonsági feladatok.

Tervezett feladatok 2007-re: meleg
ebéd kiszállítása, házi-segítségnyújtás
fejlesztése.

Végezetül a szolgálatról számokban
és élményekben…

A kb. 400 fõ külterületi lakos közül 80-
85 fõvel alakult ki szoros munkakapcso-
latom, ebbõl kb. 15-20 fõvel napi rend-
szerességgel találkozom. A címre utalva

a tanyagondnoki szolgálat egy kicsit az
anyaságra emlékeztet, amint azt az
alábbi esetek alátámasztják…

A legnagyobb kérés:
„Hát akkor legyen szíves eladni a tanyá-

mat és házat, meg valami munkát keresni
bent a városban!” (Öregszõlõ)

A legkisebb kérés:
„Nem tudom lekapcsolni a villanyt,

egész éjjel nem aludtam miatta.” (Fel-
sõcebe)

A legszomorúbb:
„Nagyon örülünk az adománynak, de

legközelebb inkább egy kis lisztet, cuk-
rot… ha tudnának hozni.”

A legvidámabb történet:
Mikulás ruhában bekopogva a család-

hoz: Jó estét gyerekek, én vagyok a Mi-
kulás! Mire az apuka: Jó estét kívánok,
még nem találkoztunk, Andó Károly va-
gyok. Kávét vagy üdítõt tetszik kérni?

A legmeglepõbb:
„– Hoztam egy élõ halat az ünnepekre.
– Tessék csak elengedni az udvaron,

rögtön jövök.”
A legmegrázóbb:
A rendelõbe szállítást nem élte túl egy

bácsi.
Nem elég jót tenni. Az igazi tudás,

hogy jókor tedd.
Kis János tanyagondnok, 

Kiskõrös

4

Tanyaanya története

Atanyagondnoki munkát 2006. január 1-jétõl végzem Csen-
gelén. Az idõsekkel való kapcsolatom 1981 óta folyama-

tos, mivel a családban a feleségem, az apósom valamint az
anyósom is házi szociális gondozók voltak. Nagyon sok alka-
lommal segítettem az ebédhordásban és a házkörüli munkák-
ban is. Így módomban állt, sok idõs embert megismerni és lát-
ni a rossz helyzetüket. A tsz-ben folytatott raktárosi munka ré-
vén, szinte az egész falu lakosságát és helyzetét megismer-
tem. Sikerült megismernem az embereket a jó és rossz olda-
lukról, viselkedésükrõl.

Azért mertem elvállalni ezt a feladatot, mert én is tanyán nõt-
tem fel, és ismertem, saját bõrömön tapasztaltam a tanyán élés
elõnyeit és hátrányait. Munkámat a jegyzõ és az igazgatási fõ-
munkatárs irányítása alatt végzem. Munkaeszközön: WV Cara-
velle, személyszállító kisbusz. Csengelén két háziorvos rendel,
akikkel folyamatosan tartom a kapcsolatot. Jelzik nekem, ha rá-
szoruló embereket kell szállítani, vagy betegeket kell ellátni. Fõ
feladatom a betegszállítás, a gyógyszerek felíratása, a beteg em-
berek háziorvoshoz, ellenõrzésre történõ szállítása, szükség ese-
tén a kisteleki orvosi rendelõbe szakvizsgálatra szállítása. A ren-
delõn belül feladatom még az idõs emberek elkísérése a vizsgá-
latokra, aki igényli a támogatást, a segítségnyújtást. Az új rend-

szernek köszönhetõen a különbözõ vizsgálatokra elõre be kell je-
lentkezni, ami szintén az én feladatom. Jelenleg körülbelül 30
idõs rászoruló emberrel tarom a kapcsolatot, ha problémájuk van,
bármikor elérhetnek, és a segítséget megkapják tõlem.

Kéthavonta a 35 év feletti nõket szállítom szervezetten nõ-
gyógyászati szûrõvizsgálatra. Ezen kívül havi rendszeresség-
gel szervez a polgármesteri hivatal Szegedre bevásárló utat,
mely térítésmentes. Itt szintén segítséget kapnak tõlem a vá-
sárlás során az erre igényt tartók. Kéthetente úgynevezett te-
metõ járat indul, ahol azokat az embereket szállítom, akiknek
nincs lehetõségük kijutni a temetõbe.

Feladataim közé tartozik az iskolások szállítása a sport és
egyéb kulturális rendezvényekre, valamint a napközi otthonos
óvodánál mûködõ konyha részére az élelmiszer beszerzése,
szállítása. Volt már feladatom a közhasznú munkások szállítása
az árvízzel fenyegetett területekre, hogy segítsenek az árvízvé-
delemben. Elõfordul olyan eset is, amikor a védõnõt, vagy a
gyámügyes kolleganõt, illetve bármely munkatársat szállítom
környezettanulmány elkészítése miatt. Segítséget nyújtok azok-
nak is, akik okmányaikat szeretnék rendezni. Például a sze-
mélyigazolvány, közgyógy- és mozgáskorlátozott igazolvány.

Ha szükséges az ebédhordásban is részt veszek. A polgár-
mesteri hivatal gépparkjában levõ gépek karbantartása, javítása
is rám vár. Jó kapcsolatot alakítottam ki az egyház vezetésével is.

Krizsán Sándor József tanyagondnok, Csengele

Én is tanyán nõttem fel
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Az egészség érték!
Egyesületünk felhívása nyomán
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest me-
gyébõl 28 falu- és tanyagondnok je-
lentkezett a vérnyomásmérõ szûrõ-
programra. A vérnyomásmérõket a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázati támogatásából vásároljuk
meg, s felkészítjük a jelentkezõket or-
vos segítségével a program bonyolí-
tására.

A rendezvényt Kiskõrösön tartjuk
2006. április 11-én, szerdán.

Szakmai nap
„Fogadják el jelzéseinket” címmel áp-
rilis elején Ásotthalmon rendezzük
meg a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium által támogatott szakmai
napot, melyen gyermekjóléti és csa-
ládsegítõ szakemberekkel vesszük
fel a kapcsolatot.

Hírek Matricák autókra
Egyesületünk hagyományához
híven évente egy alkalommal
megrendeli azokat az öntapadós
matricákat, amelyek térségünk-
ben elõnyösen megkülönböztetik,
és országszerte felismerhetõvé
teszik a falu- és tanyagondnoki
autókat. Az embléma az egyesü-
letünk területén mûködõ falu- és
tanyagondnokok összetartozást
jelentõ jelképe. Ez az embléma is
jelzi, hogy a falu-és tanyagondno-
kok egy segítõ hálózat tagjai, akik
bárhol bármikor segítik egymást.
Az embléma elkészítését a Falu-
gondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete biztosítja. Kérjük, je-
lentkezzenek azon települések
falu- és tanyagondnokai egyesü-
letünk irodájában (Ferkó Berna-
dettnél a 76/507-543-as telefo-
non), akik még nem kapták meg
az egységes emblémákat az au-
tóikra, hogy el tudjuk készíttetni
ezeket.

Az eddig megrendelt matricák
a március 27-i kisszállási falu-
gondnoki találkozón vehetõk át.

Hírlevelünk megjelenésének idõpontjában – 2007. már-
cius 20-án, kedden – zajlik Ágasegyházán, a Faluház-
ban az a falu- és tanyagondnoki szolgálatot népszerû-
sítõ szakmai tanácskozás, mely a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium pályázati támogatásával valósul
meg. Témája a szociális képzõ intézményekkel történõ
kapcsolatfelvétel.

A program szakmai vezetõje: Vas Gabriella intéz-
ményvezetõ.

A szakmai tanácskozás programja:
A vendégeket köszönti Ádám Józsefné polgármester

és Csörszné Zelenák Katalin, az egyesület ügyvezetõ-
je. Ezután a képzõ intézmények bemutatkozása követ-
kezik: a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudomá-
nyi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szoci-
álpolitikai Tanszékrõl Tunyogi József adjunktus, a Sze-

gedi Tudományegyetem Szociológiai Tanszékrõl – a ta-
nyákról az egyetemi képzésben – Dr. Duró Annamária,
a Károli Gáspár Református Egyetem szociális képzé-
sérõl Nagy István igazgató, a Szent István Egyetem Al-
kalmazott Bölcsészeti Kar jászberényi Szociálpedagó-
giai Tanszékét Dr. Szarvák Tibor, a Kecskeméti Szent-
Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképzõ
Iskola szociális felnõttképzéseit Zsámboki Anna igaz-
gató, a Szegedi Felnõtt Oktatási Gimnázium és Szak-
középiskola a szociális képzéseit Solticzki József igaz-
gató helyettes ismerteti.

Majd az ágasegyházi tanyagondnoki szolgálat bemu-
tatása és „Eredményeink” címmel a legrégebbi és e
legújabb tanyagondnoki szolgálatok bemutatkozása
zajlik. A szakmai tanácskozást Vas Gabriella és
Csörszné Zelenák Katalin elõadása zárja.

Kapcsolatfelvétel szociális képzõ intézményekkel

Falugondnoki alapképzések
A Közép-Magyarországi falu- és
tanyagondnokok 260 órás alap-
képzése Vértesacsán a Falu-
gondnokok Házában kezdõdik. A
képzés 180 órás bentlakásos idõ-
pontjai:

2007. április 23–27.
2007. május 21–25.
2007. július 2–6.
2007. augusztus 27–31.
2007. szeptember 17–19.
Vizsga: 2007. október 19.
A gyakorlat 80 órájára saját te-

lepülésen és térségünkben kerül
majd sor.

Babaköszöntõ Kardoson Varga Viktor tanyagondnoknál
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„A nõk munkavállalásának ösztönzé-
se az aprófalvakban és a tanyavilág-
ban” címû HEFOP-1.3.1-05/1.-2005-
08-0026/2.0 azonosító számú prog-
ramunk elérkezett a képzési szakasz
végéhez.

Fülöpháza, Fülöpjakab, Harka-
kötöny, Kecskemét, Kunbaracs, Or-
das, Újszilvás településekrõl ösz-
szesen 15 munkanélküli, illetve
munkanélküliséggel fenyegetett
hölgy került a képzésbe. A hölgyek
2006. október 1-jétõl hétfõn és
szerdán Kecskeméten elméleti ok-
tatásban részesültek, mely a követ-
kezõ modulokból épült fel: Tanulás-
módszertan, Önismeret, Kommuni-
káció, Önmenedzselés és Vállalko-
zás, Munkerõ-piaci ismeretek Kö-
zösségi mûvelõdés, a Falu- és ta-
nyasegítõi munka alapismeretei (el-
sõsegélynyújtás, települései isme-
retek, tanyák). Informatika és Inter-
net ismeretek. Az elõadásokon, tré-
ningeken túl a hallgatóknak lehetõ-
ségük volt részt venni intézménylá-
togatásokon (Kiskunsági Nemzeti
Park, Szórakaténusz Játékmúzeum
és Mûhely, Bozsó Gyûjtemény, Pla-
tán Idõsek Otthona, Ifjúsági Otthon,
Máltai Szeretetszolgálat), továbbá
az érdeklõdõknek speciális képzé-

seken (non-profit ismeretek, pályá-
zatírás, non-profit gazdálkodás). Az
itt hallottakat minden résztvevõ sa-
ját településén a gyakorlatban
megszerzett tapasztalatokkal gaz-
dagíthatta a kedd, csütörtök és
pénteki napokon.

A 2007. március 31-el záródó
képzési szakaszt tanári megbeszé-
lésen értékelik az oktatók, illetve
konzorciumi ülés keretében a kon-
zorciumban részt vevõ települések
képviselõi. A képzés ünnepélyes
zárására 2007. március 29-én,

Kecskeméten kerül sor, ahol a ta-
pasztaltakról beszámolnak a kon-
zorciumi partnerek és az elõadók
képviselõi, a képzésbe bevont höl-
gyek. Az uniós közremûködõ szer-
vezetekkel való együttmûködésrõl a
szakmai monitor és az ESZA Kht.
munkatársa tart beszámolót. A kon-
ferencia zárásaként a projektvezetõ
értékeli az elmúlt 6 hónapot. A höl-
gyek átvehetik tanúsítványaikat, s
kezdõdik a hat hónapos foglalkozta-
tás a településeken.

Moiskó Csilla

Ballag már…

Munkaerõ-piaci alapismeretek elõadásán

Munkabemutatás Fülöpjakabon Foglalkozás a Szórakaténusz Játékmúzeumban
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AHEFOP 1.3.1. program képzési
ideje alatt intézmények látogatá-

sát is betervezték a szervezõk. Elõ-
ször két intézményt látogattunk meg
Kecskeméten: a Platán Otthon lakói-
nak és munkatársainak hétköznapja-
iba nyertünk betekintést, majd a
Bozsó Gyûjteményt tekintettük meg.

A Platán Otthont Szilvási László
az intézmény igazgatója mutatta be.
A Platán Otthonnak összesen 265
bentlakója van, s vannak kihelyezett
részlegei is (például az Értelmi fo-
gyatékosok Napközi Otthona). Elõ-
ször a fogyatékos részleg felé vettük
az irányt. Szilvási László szavaival
élve: „A fogyatékosság nem beteg-
ség, csak egy állapot, amely gyó-
gyíthatatlan. Betegnek akkor mond-
ható valaki, ha van rá orvosság, te-
hát gyógyítható.” Ennek szellemé-
ben láthattuk a bentlakók és gondo-
zók mindennapi életét és megállapí-
tottuk, hogy fogyatékos embertár-
saink gondjaihoz képest apró gon-
dokkal, bajokkal küzdünk a hétköz-
napokban. Valamint arra is rájöt-
tünk, hogy az itt élõk a kis dolgok-
nak is tudnak örülni, például egy
kézfogásnak.

Láttuk a foglalkoztató termeket.
Elõzetes felmérés alapján a foglal-
kozást tartó gondozó feladatokat ad
ki személyre szabottan. Bemutatták
a tornatermet, melyet a mozgásuk-
ban korlátozottak használhattak.
Más foglalkoztatókban éppen a far-
sangra készültek, álarcokat és dí-
szeket csináltak. El kell, hogy
mondjam, az itt élõk nagyon ügye-
sek, rengeteg kész munkát láthat-
tunk. Itt mûködik két terem, ahol
kézügyességet fejlesztenek, agya-
goznak, kosarat fonnak, szõnyege-
ket, falvédõket készítenek. A foglal-
koztató házban mûködik egy ház-
tartási szoba is, melyben az intéz-
mény lakói saját maguknak varrhat-
nak, fõzhetnek, moshatnak, persze
mindezt napirend szabályozza.

Ezután az idõsek részlegével is-
merkedtünk. Sok kedves arccal ta-
lálkozhattunk itt is. Aki kimondottan
szociális részlegen tölti gyakorlatát,
annak nagyon hasznos volt megta-
pasztalni egy nagyobb intézmény
mûködését, de mindenkinek nyúj-
tott élményt a Platán Otthon meglá-
togatása.

Délután a Bozsó Múzeum Gyûjte-
ményébe nyerhettünk betekintést.
A gyûjtemény megalapítója Bozsó
János (1922-1998) kecskeméti fes-
tõmûvész, mûgyûjtõ, aki az 1940-
es évek végén kezdett el festészet-
tel foglalkozni. Bozsó János kez-
detben csendéleteihez keresett a
gyermekkorából ismerõs, régi
használati tárgyakat. Ezek a tár-
gyak számomra is ismerõsen vol-
tak, mert nagyszüleimnek hasonló
régi használati tárgyai vannak.
Bozsó János festõmûvészként vé-
gigbarangolta szûkebb és tágabb
hazája vidékeit, egyre nagyobb lel-
kesedéssel gyûjtötte össze a ma-
gyar néprajz kallódó tárgyi emléke-
it, majd késõbb az európai iparmû-
vészet jeles kincseit is. Mûgyûjte-
ményét évtizedeken át nagy elhiva-
tottsággal gyarapította, megalapí-
totta a régió legnagyobb látogatha-
tó magángyûjteményét, amelyet
szeretett szülõvárosának Kecske-
métnek ajánlott fel. A gyûjtemény
ma alapítványi formában mûködik,
a gyûjtõ eredeti elrendezését meg-
õrizve tekinthettük meg a több száz
négyzetméteres kiállítást.

A történeti Magyarország legne-
vesebb fazekas központjaiban ké-
szült cserépedények forma- és mo-
tívumkincsében gyönyörködhet-
tünk. Faragott, festett kelengyés-lá-
dák, székek, díszes munkaeszkö-
zök, beretva-tokok is helyet kaptak
a kiállításon. A gyûjtemény számá-
ra kialakított újabb épületszárnyban
láthatók az európai iparmûvészet
mûtárgyaiból kialakított enteriõrök.
Fõúri paloták, nemesi udvarházak,
módos polgári otthonok 16-19. szá-
zad közötti világát idézik meg a bú-
torok, fajansz, porcelán, üveg és
ezüst tárgyak. Az állandó kiállítás
termeinek falán a festõmûvész
Bozsó János alkotásait is megte-
kinthettük.

Édes Edina
Újszilvás

Intézményeket látogattunk
Kutatás
Napjainkban zárul a dr. Duró Annamá-
ria és Tóth Márta által vezetett elemzés,
mely egyesületünk területén a különbö-
zõ szervezeti keretekben tevékenykedõ
tanyagondnokok napi munkájának
összehasonlításával foglalkozik.

Ezzel a témafelvetéssel azt szeret-
nénk feltárni, hogy milyen elõnyei és
hátrányai vannak az egyes típusoknak,
s mi a titka a jól mûködõ szolgálatoknak.
Kettõs vizsgálati szempontot követünk
tehát: a helybeliekkel kialakított segítõ
kapcsolatok mellett a munkatársakhoz
fûzõdõ viszonyra is figyelünk. Annak ér-
dekében, hogy a kérdezettek megfelelõ-
en képviseljék az egyesületi tagság egé-
szét, a szakértõi kiválasztás módszerét
követve több szempont kombinációjával
(a nemek aránya, a szolgálat indulásá-
nak éve, a település jogállása, a többes
szolgálatok gyakorisága, az intézményi
keretek változatossága) kívánjuk meg-
határozni a vizsgálatban szereplõ tanya-
gondnokok körét. A vizsgálatban az
alábbi települések tanyagondnokai vet-
tek részt: Jászszentandrás, Zákány-
szék, Harkakötöny, Öttömös, Kardos,
Kunadacs, Szentkirály, Nyárlõrinc, Med-
gyesbodzás, Pusztamérges, Cegléd.

Ingyenes a falu- 
és tanyagondnoki szolgálat
Az 1993. évi III. törvény, azaz a Szo-
ciális törvény legfrissebb módosítása-
it két szempontból fontos ismét átte-
kinteni: A törvény a  falu- és tanya-
gondnoki szolgáltatást a szociális
alapszolgáltatások közé sorolja. Kü-
lön kiemeli a törvény, hogy a szociális
rászorultságot a házi segítségnyújtás,
a jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tás, valamint a támogató szolgáltatás
esetén kell vizsgálni. De a falu- és ta-
nyagondnoki szolgálatok esetén nem!
Azaz e szolgáltatást megkülönbözte-
tés nélkül a falu- vagy a tanyavilág
minden lakója igénybe veheti. Ezen
törvény 115/A §-a foglalkozik azzal,
hogy térítésmentesen kell biztosítani
a falu- és tanyagondnoki szolgálta-
tást. Erre minden fenntartó figyelmét
szeretnénk felhívni, hiszen elvétve
még mindig elõfordul egyes települé-
seken, hogy a falu- vagy tanyagond-
nok által nyújtott szolgáltatásokért
pénzt kérnek a fenntartók. A helyi
szabályozás nem lehet hátrányosabb,
mint a törvényben elõírt.

Hírek
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Pályázatunkon négyen vettek részt.
Az általuk beküldött képek közül a

legkiemelkedõbbek Ótott-Kovács Benõ-
né felvételei voltak. Képei érett kompozí-
ciós készségrõl, jó meglátásról, a nap-
szak, évszak fényirány, látószög, gépál-
lás, expozíció, remek megválasztásáról
tesz tanúbizonyságot. Nagyon jól alkal-
mazza a mélységélesség variációit.

Számomra ez a képe a legjobb:

A második helyezett Polyák Tibor, aki-
nek elég jók a kompozíciói, csak szeren-
csésebb lenne, ha megvárná, hogy a
nap kisüssön, viszont sok az életlen, be-

mozdult, automata üzemmódban elké-
szített kép. Kár értük!

Íme a legjobban sikerült képe:

Harmadik helyre Bozóki Imre került.
Kompozíciói sajnos szokványosak, sok-
szor nem a legjobb pillanatban exponált,

sok a felesleges képrészlet, túlságosan
tág képkivágásokat alkalmaz. A felsõ
gépállásból készített felvételei viszont
elég jók (lásd: alsó nagy képünk).

A fotópályázat negyedik helyezettje
Vajda István, aki szomorúságunkra
gyenge minõségû fénymásolatban küld-
te be képeit. Így elvesznek a színek, és
csak a kompozíciót lehet értékelni, ami
elég átlagos, emlékképszerû.

Legjobb fotója a falu régi határkövénél
készült: a beállított fiúk a gépbe néznek,
de ez nem zavaró, jó a gyerekek mozdu-
lata is, megfelelõ pillanatban fotózott,
kár, hogy ilyen lapos világításnál.

Körtési Béla

Fotópályázatunk értékelése

Amint arról lapunkban beszámoltunk: 2006 decembe-
rében Kecskeméten, az Ifjúsági Otthonban Kozma

Imre atya a falu- és tanyagondnokokat, valamint a tanya-
világban élõket köszöntötte. Beszélt arról, hogy mennyi-
re szereti a falusi és tanyasi embereket. Szerinte „az or-
szágot, a nemzetet, a falusi ember hordozza. Isten adjon
sok erõt és hitet nekik. A boldogság nem pénzkérdés.
Hittel mindent el lehet érni. Csodálatra méltó, hogy a ta-
nyagondnokok és a pályázat megírásában segítõik is ér-
téket teremtettek az összefogásukkal. Önérdekük felett
észrevették azokat az embereket, családokat, akik iga-
zán rászorulnak.”

A falu- és tanyagondnokok azok, akik képesek tenni a
közösségért, a faluért. Kozma atya arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy senkinek nem könnyû felelõsségteljesen
jót tenni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázati bizottsági
még egyszer áttekintette a kerékpárokra beadott tanya-
gondnoki pályázatokat, s méltányossági alapon még ti-
zenheten jutottak kerékpárhoz.

A kerékpárokat átvevõk listája:
Ssz. Település Tanyagondnok Támogatott

1. Újtelek Tóth Ignác Svajka Márta
2. Cserkeszõlõ Richvalszky József Földes Éva
3. Lászlóné Zsíros M. Bézi István
4. Kasza Bianka Kitti
5. Csabacsüd Sovány Pál Szloszjárné Blaskó Klára
6. Furár Györgyné
7. Komár Mihályné
8. Oncsik Ágnes
9. Röszke Márki Zsolt Tóth Katalin

10. Oláhné Botos Ágnes
11. Kunpeszér Kajdácsi János Nemes Attila
12. Kelebia Békési Károly Frindik Jánosné
13. Ördög György
14. Szabó G. Benjaminné
15. Öttömös Gárgyán József Sós Mónika
16. Örménykút Hruska János Brusznyiczki Erzsébet
17. Galáth Pálné

Még egyszer a kerékpárokról…
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A) Számviteli beszámoló:
Mérleg ezer Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
2005 2006

a) b) c) d)

1. A) Befektetett eszközök (2–5 sorok) 15 380 10 187
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 56 32
3. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 778 1 247
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 13 546 8 908
5. B) Forgóeszközök (6–9. sorok) 3 661 4 720
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPIROK
9. V. PÉNZESZKÖZÖK 3 661 4 720

10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. sor) 19 041 14 907
11. D) Saját tõke (12–16. sorok) 16 013 12 366
12. I. INDULÓ TÕKE 20 20
13. II. TÕKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 18 580 15 993
14. III Lekötött tartalék
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÕL

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÕL) –2 587 –3 647
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÕL
17. D) TARTALÉK 2 435 14 119
18. E) CÉLTARTALÉKOK
19. F) Kötelezettségek (20–21. sorok)
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 593 788
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

(11.+17.+18.+19. SOR) 19 041 14 907

Tájékoztató adatok:

A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások
1. Bérköltség 6 925

Ebbõl: – megbízási díjak 1 765
– tiszteletdíjak

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 192
3. Bérjárulékok 1 472

B) Pénzügyileg rendezett anyag jellegû ráfordítások
C) Értékcsökkenési leírás 1 363
D) Pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítások
E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 70
F) Tárgyévben kiutalt 1% összege 126

Eredménylevezetés ezer forintban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
2005 2006

a) b) c) d)
1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (i + II. sorok) 9 058 18 512
2. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
3. 1. Közhasznú célra, mûködtetésre kapott támogatás
4. a) alapítótól
5. b) központi költségvetéstõl 597
6. c) helyi önkormányzattól
7. d) társadalombiztosítótól
8. e) egyéb 1% 72 126
9. f) továbbutalási céllal kapott

10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 488 11 303
11. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 5 337 3 733
12. 4. Tagdíjból származó bevétel 1 527 2 284
13. 5. Egyéb bevétel 634 469
14. I. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
15. B) Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
18. C) Tényleges pénzbevételek (A/1 + B/1)
19. D) Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II +B/2)
20. E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 11 645 22 159
21. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 9 687 20 796

A Falugondnokok Duna–Tisza Közi
Egyesületének 2006. évi közhasznúsági jelentése

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2006-ban cél szerinti juttatás-
ban részesítette 
· A tiszakürti tanyagondnokot Kocsisné

Mojzinger Ildikót gyermeke születése alkal-
mából 20 ezer Ft értékben

· Egyesületünk cél szerinti juttatásban (nettó
50 000,-Ft jutalomban) részesítette Osztro-
gonácz Béláné (Csikéria) tanyagondnokot
kitüntetése alkalmából.

A közhasznú tevékenység keretében az egye-
sület tagjainak, valamint az egyesület mûkö-
dési területén dolgozó falugondnokoknak, ön-
kormányzatoknak és intézményeknek nyújtott
cél szerinti juttatások (adómentes nem pénz-
beli szolgáltatások)
· Falugondnoki találkozókon való részvétel
· Szakmai továbbképzéseken való részvétel
· Családi Nap
· Veszprém megye – tapasztalatcsere, látóút
· Erdély – Bors – kapcsolatépítés  
· Lakitelek Népfõiskola szakmai továbbkép-

zés
· Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
· Pályázati tanácsadások igénybevétele
· Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybe-

vétele
· Szakmai konferenciákon való részvétel
· MMSZ kerékpár-pályázaton való részvétel
· Pályázati, fejlesztési programokban való

részvétel 

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:
Pályázati támogatások

Nemzeti Civil Alapprogram: (mûködés)
400 000 Ft

Nemzeti Civil Alapprogram: honlap 644 500 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram:
Erdélyi kapcsolat-építés (Bors) 300 000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram:
Veszprém megye 300 000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Régiós sajtó:
Duna–Tisza Közi Hírlevél 888 500 Ft

(355 400 Ft)
Nemzeti Civil Alapprogram: Civil önszervezõ-
dés 2 747 400 Ft (1 125 610 Ft)
Nemzeti Civil Alapprogram: Szakmai tapasz-
talatcsere (Szabolcs-Szatmár-Bereg)

300 000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram:
Külkapcsolat építés – Vajdaság 500 000 Ft

(212 000 Ft)
HEFOP 2.2. 2005–2007 (továbbképzés)

2 031 600 Ft
(2005-ben: 387 900; 2006-ban: 487 801 Ft)
HEFOP 1.3.1. 2006–2008 30 500 000 Ft 

(7 077 487)
Non-profit szervezetek humán-erõforrás 
fejlesztése OFA 2006–2008 4 951 753 Ft

(1 237 938 Ft)

Összesen: 43 083 753 Ft

Ebbõl 2006-ban számlánkra érkezett:
11 303 000 Ft

Felhasználásuk a megkötött pályázati szerzõ-
dések alapján történt, illetve folyamatosan tör-
ténik.

Egyesületünk az 1%-ból 2006-ban 126 000 Ft
összeget kapott.

Ezen támogatást a 2007-es Alföldi Falugond-
noki Kalendárium kiadásának költségeire for-
dítjuk.

falugondnok0702.qxd  2007.03.19.  16:23  Page 9



10
22. Ebbõl továbbutalt támogatás
23. 2. ráfordítást jelentõ eszközváltozások
24. 3. ráfordítást jelentõ elszámolások 1 958 1 363
25. 4. ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások
26. F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai  0 0
27. 1. ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
28. 2. ráfordítást jelentõ eszközváltozások
29. 3. ráfordítást jelentõ elszámolások
30. 4. ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások
31. G) Tárgyévi pénzügyi eredmény (+ - 1. + - 2.) –2 587 –3 647
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 

(A./I.-E./1.-E./4.) –2 587 –3 647
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.- F./4.)
34. H) Nem pénzben realizált eredmény (+ - 1. + - 2.)
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 

(A./II. – E./2. – E./3.)
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 

(B./2. – F/.2. – F./3.0
37. I) Adózás elõtti eredmény (B) 1. – F) 1.) + -H) 2. –2 587 –3 647
38. J) Fizetendõ társasági adó – –
39. H) Tárgyévi eredmény –2 587 –3 647
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 

(A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) –2 587 –3 647
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

B) A költségvetési támogatás felhasználása

A Munkaügyi Központtól megállapodás alapján 597.000.-Ft bértámogatást kapott
egyesületünk, melyet egy fõ bérére fordítottunk.
Az egyesület munkáját támogató önkormányzatok 2006-ban:

Ágasegyháza Fülöpjakab Móricgát
Albertirsa Harkakötöny Nyárlõrinc
Ambrózfalva Homokmégy Ordas
Ásotthalom Hunyadfalva Örménykút
Bácsalmás Imrehegy Öttömös
Bácsszentgyörgy Jakabszállás Páhi
Bácsszõlõs Jászszentandrás Petõfiszállás
Balástya Kalocsa-Negyvenszállás Pusztamérges
Borota Kardos Röszke
Bugac Kelebia Ruzsa
Bugacpusztaháza Kéleshalom Sándorfalva
Cibakháza Kétpó Szakmár
Csabacsüd Kétsoprony Szentkirály  
Csanádalberti Kisszállás Tarhos  
Csemõ Klárafalva Zsana  
Csikéria Kömpöc Tiszainoka  
Csólyospálos Kunadacs Tiszajenõ  
Dóc Kunbaracs Tompa  
Domaszék Kunpeszér Újszentgyörgy  
Drágszél Lórév Újtelek  
Eperjes Mezõhegyes Vasad  
Forráskút Mórahalom Zákányszék  
Fülöpháza Nem pénzbeli, de jelentõs 

támogatást adott Kunfehértó 
a Családi Naphoz a helyszín 
biztosításával

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2005. 2006. Változás (adatok E Ft-ban)
Induló tõke 20 20
Tõkeváltozás 18 580 15 993 –2 587
Tárgyévi eredmény –2 587 –3 647 –1 060

A negatív változást a pályázatok egy részének utófinanszírozása, valamint az értékcsökkenés
okozta.

Az egyesület vagyona (tárgyi eszközei):

FORD Fiesta 1,25-ös autó (2000)
Számítógép és nyomtató (2002)
AFICIO 1018 D fénymásoló (2003)
Számítógép IBM 5 db (2003, 2004, 2006)
Egyesületi irodához bútorok (2003, 2006)
Laptop ASUS (2006)
Számítógépes programok (2004, 2006)
Spirálozó (2006)
FAX (2006)

F) Kimutatás a vezetõ tisztségviselõk 
juttatásairól:

Az egyesület vezetõje, valamint vezetõ tisztségvi-
selõi semmilyen pénzbeli, semmilyen természet-
beni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat
a cél szerinti juttatásokat – falugondnoki találko-
zókon, továbbképzéseken (Lakitelek), családi na-
pon, tapasztalatcserén, konferencián való rész-
vétel, MMSZ pályázaton való részvétel lehetõsé-
ge, melyet az egyesület bármely tagja tagsági
jogviszonya alapján igénybe vehetett.

G) Beszámoló az egyesület közhasznú 
tevékenységérõl:

· Egyesületünk 1997 novemberében – kilenc éve
– alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt
még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig
térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés,
Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 103 tele-
pülésén 146 falu, illetve tanyagondnokság mû-
ködik.

· Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt
egyesületünk életében. Közgyûlést tartottunk
(évi rendes és év végi), képviseltük egyesü-
letünket a falugondnoki rendezvényeken.

· Szakmai mûködésünk erõsítése érdekében iro-
dánkban munkaszerzõdéssel, illetve megbízási
díjjal folyamatosan foglalkoztattunk munkatár-
sakat.

· Falugondnoki találkozót, szakmai tapasztalat-
cserét szerveztünk Tompán, Üllésen, Mórahal-
mon, Csanádalbertin-Ambrózfalván.

· Térségünk megyéiben falu- és tanyafórumokon
vettünk részt.

· Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és
tanyán élõk társadalmi befogadásának elõmoz-
dításáért HEFOP Uniós programban pályázati
partnerként vettünk részt, melynek eredménye-
ként 68 falu- és tanyagondnok vett részt szak-
mai továbbképzésen térségünkbõl

· Az NCA támogatásával szakmai programot,
szakmai konferenciát rendeztünk Borson a falu-
gondnoki szolgálatok erdélyi elterjesztése érde-
kében

· Egyéni tanácsadással is segítettük a falu- és ta-
nyagondnoki szolgálatok beindítóit és a több
éve mûködõket.

· Tanyasegítõi képzést szervezetünk pályázati
partnerként

· A 260 órás falugondnoki alapképzések megyei
és helyi gyakorlatait szerveztük 12 térségünk-
ben dolgozó tanyagondnoknak 

· A falugondnoki képzéseken egyesületünk sen-
ior falugondnok tagjai (Antal Mihályné, Bálint
László, Friebert Gábor, Polyák Tibor, Szõke Pál,
Bogdán Zsigmond) segítették a most induló fa-
lugondnokok, tanyagondnokok munkáját.

· Tiszakürt-Bogarason falugondnoki babát kö-
szöntöttek egyesületünk tagjai.

· „A nõk munkaerõpiacra való visszatérésének
ösztönzése” HEFOP pályázat a falugondnoki
egyesület szakmai stábjának erõsítését is szol-
gálja, Emellett az egyesület mûködési területén
6 falugondnoki illetve tanyagondnoki szolgálat-
tal rendelkezõ településen úgy kívántuk bõvíte-
ni 15 fõvel a nõi foglalkoztatást, hogy a munká-
ba álló nõk falu- és tanyasegítõként a falu- és
tanyagondnoki munkavégzést, a közösségi és
szociális ellátást segítsék Harkakötönyben,
Fülöpházán, Fülöpjakabon, Ordason, Kun-
baracson, Újszilváson, s egyesületünk szakmai
stábja is e pályázat keretében bõvült.

· Már hagyománnyá vált a Családi napok meg-
rendezése, most Kunfehértón, melyen a falu-
gondnokok családjukkal vettek részt több mint
300 fõvel. Házigazda és az esemény fõ szerve-
zõje volt: Kiss Zsigmond kunfehértói falugond-
nok, valamint Gömzsik László polgármester

· December elején Lakiteleken a Népfõiskolán
3 napos falugondnoki szakmai továbbképzést
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szerveztünk több mint 60 falu- és tanyagond-
nok részvételével.

· Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcsere kere-
tében Veszprém megyében jártunk látóúton 51
fõvel azért, hogy megismerkedjünk más megye
falugondnokaival, falugondnoki szolgálataival.

· Minden falugondnoki és tanyagondnoki szolgá-
lat számára elkészíttettük a térségben az au-
tókra a falugondnoki és tanyagondnoki matri-
cákat.

· Egyesületünk tagjai, s a polgármesterek és ci-
vil partnereink megkapták a megújult, nyomdai
kiadású Duna-Tisza Közi falugondnoki hírleve-
let (6 alkalommal), melyben a falugondnoksá-
gokat érintõ információkról, s az egyesületi
életrõl tudósítottunk rendszeresen.

· Egyesületi Honlapot mûködtetünk, melyen
naprakészen megtalálhatók az egyesületi infor-
mációk

· Önkénteseket fogadó szervezetként regisztrál-
tattuk magunkat a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium adatbázisában

· Vezetõségi tagjaink, munkatársaink érdeklõdõ
falu- és tanyagondnokok vettek részt civil szer-
vezeti képzésen, Áldozatvédelmi szakmai kon-
ferencián, Civilek szerepe a természetvéde-
lemben konferencián 

· Rendszeresen megjelentek újságcikkek a tér-
ség falugondnoki szolgálatairól a helyi, megyei
és országos (Szabad Föld) napilapokban. A
Magyarországról jövök c. rádióadásban (Kos-
suth Rádió) Berecz Béla mutatta be falugond-
noki egyesületünk szakmai tevékenységét. Hírt
adott tevékenységünkrõl a HÍRTV, M1, Duna

TV, Szegedi TV, valamint az internetes portálok
(82 alkalommal)

· Humán-erõforrás fejlesztés céljából benyújtott pá-
lyázatunk keretében az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatásával egy kisebb könyv-
tárat sikerült kialakítani, s megszervezni lakiteleki
3 napos bentlakásos továbbképzésünket, vala-
mint az egyesületi vezetõk 1 napos képzését.

· Több civil szervezettel jó  szakmai kapcsolatot
alakítottunk ki, így a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat segítségével 500 rászoruló részére
pályázhattak biciklire egyesületünk falu- és ta-
nyagondnok tagjai 

· Szakmai napot szerveztünk a falugondnok se-
gítõknek Kecskeméten

· Részt vettünk a falugondnoki továbbképzések-
rõl szóló film készítésének munkálataiban

· Részt vettünk a Falugondnoki olvasókönyv ki-
adásában, mely a falugondnokok továbbképzé-
sét segíti, s melyet minden falu- és tanya-
gondnok megkapott.

· Részt vettünk a HÁLÓKÁRTYA hálózatfejlesz-
tési munkálataiban

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falu-
gondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületének
tagjai részesültek. Egyesületünk az alapító
okiratban foglalt közhasznú céloknak megfe-
lelõen végezte tevékenységét a 2006. évben.
Az egyesület Közgyûlése a közhasznúsági
jelentést 2006. február 6-án megtárgyalta és
elfogadta.

Friebert Gábor elnök 
hitelesítõ: Szádeczki Béla, 

a Felügyelõ bizottság elnöke

Falugondnoki 
találkozó Kisszálláson

A falugondnokságot mûködtetõ
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés,
Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
megyei települések polgármeste-
reit, falu- és tanyagondnokait,
jegyzõit, intézményvezetõit tiszte-
lettel meghívjuk és elvárjuk Kis-
szállásra, a Mûvelõdési Ház nagy-
termében (Felszabadulás út 10.)
megrendezésre kerülõ falugond-
noki találkozóra 2007. március
27-én, kedden 10 órára.

Tervezett program:
– A település bemutatása –

Kispál István polgármester
– A tanyagondnoki szolgálatok

bemutatása – Sólya László és
Tápai Károly tanyagondnok és a
tanyán élõk

– A tanyaklubok mûködésérõl 
– A kistérségi szociális szolgál-

tatások szervezése – Druskóczi
Tünde, Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

– Az egyesület pályázatai, prog-
ramjai

– Az elektronikus ügyintézésrõl
– Popper Ádám

– Falu- és tanyagondnoki gépko-
csicsere és új szolgálat bevezeté-
séhez gépkocsi pályázat

– Séta a településen
– Ebéd, baráti beszélgetés mû-

soros köszöntõvel

Kérjük, legyenek a vendégeink!

Ez évi rendes ellenõrzõ bizottsági
ülésünket Csólyospáloson tartot-

tuk. Tíz órára szólt a meghívásunk a
házasságkötõ-terembe, ahol Á. Fúrús
János polgármester és a jegyzõasz-
szony nagy szeretettel várt bennünket.
Néhány szóban bemutatták a telepü-
lést, a falu helyzetét, majd megkezdtük
a 2006-os év értékelését. Részletesen
megbeszéltük a közhasznúsági jelen-
tés adatait, a tavalyi év tevékenységét
értékeltük. Az ellenõrzõ bizottság a
közhasznúsági jelentést elfogadta.

A megbeszélés után Seres Feri rö-
vid falulátogatásra invitált bennünket,
megnéztük a közösségi házat, a Seres
és Társa Kft. üzemeltetésében lévõ tej-
csarnokot és a falu templomát. Ven-
dégségben voltunk Feriéknél is. A na-
pot finom ebéddel zártuk, aminek elfo-
gyasztása közben még alkalmunk nyílt
egy kis kötetlen beszélgetésre is. A
polgármester úr egy Csólyospálosról
szóló könyvvel kedveskedett útrava-
lóul. Köszönjük a szíves fogadtatást!

Kovácsné Kacz Erika

Ellenõrzõ bizottsági ülés

Látogatás Seres Ferencék tejcsarnokában Csólyospáloson

Kattintson honlapunkra!

Címeink:
www.falugondnoksag.hu
www.tanyagondnoksag.hu

Érdemes egyesületünk honlap-
ját fölkeresni, mert ott mindig
megtalálhatók a falugondnokság-
ra vonatkozó legfrissebb hírek,
események, egyesületünk pályá-
zatai, hírlevelei is.

A falu- és tanyagondnokok által
feltett jogi kérdésekre is megke-
ressük a választ szakemberek
segítségével, és a legfrissebb ta-
nácsok a honlap tanácsadás ro-
vatában olvashatók.
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Húsvét: A húsvét ünnepe szoro-
san kapcsolódik a tavasz kezdeté-
hez, és a termékenységgel összefo-
nódó népszokásokhoz. Az azt meg-
elõzõ hosszú böjti idõszakot kisebb
ünnepek tagolják.

Nagyböjt: Hamvazószerdától hús-
vétvasárnapig, negyven napon át
tart. A VII. századtól vált szokássá.
Nagyböjt alatt sok helyen egy nap
csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal
fõztek, zsírt, húst nem ettek, csak
száraz növényi ételeket. A kisgyere-
keket a Konc vajdával ijesztgették,
hogy ha megszegi a böjtöt, elviszi a
vajda. A böjt ideje alatt nem lehetett
bálozni sem; az igazi mulatság hús-
vét napján következett, amikor végre
felszabadultan dalolhatott és táncol-
hatott a fiatalság. Ma már nem ilyen
szigorúak az egyház böjti elõírásai,
nem követelik meg a negyvennapos
koplalást, a tilalom csak az utolsó
hétre, nagypéntekre vonatkozik.

Virágvasárnap: A húsvéti ünnep-
kör virágvasárnaptól (Jézus Jeru-
zsálembe való bevonulásától) fe-
hérvasárnapig tart. E napon a be-
vonulás napján az emberek pálma-
ágakkal, hidegebb éghajlatú vidé-
keken barkás ágakkal mennek a
templomba. A barkát virágvasárnap
a templomban megszentelik. A bar-
kaszentelés a keresztény és a „po-
gány” szokások ötvözetét mutatja.
A szentelt barkának bajelhárító
szerepe van.

Nagyhét: A nagyböjt utolsó hete.
Jézus szenvedésének, kereszthalá-
lának és feltámadásának ünnepe.

Nagycsütörtökön az utolsó va-
csora és a tanítványok lábának meg-
mosása (a vendégszeretet jelképe)
emlékére szokás volt, hogy Rómá-
ban a pápa 12 szerzetes lábát meg-
mosta. (Királyok, nemesek is így cse-
lekedtek sok országban e napon.)
Nagycsütörtök estéjén a harangok
elhallgatnak, a hagyomány szerint
Rómába mennek. Nagycsütörtökön,
zöldcsütörtökön a Rómába ment ha-
rangokat a fiúk kereplõkkel helyette-
sítik. Az étrendbe e napon valamilyen
zöldet, parajt, salátát iktatnak.

Nagypéntek: Jézus kereszthalálá-
nak napja – gyászünnep. Az emberek
a települések szélén lévõ kálvária-
dombokra vonulnak, s megállnak az
egyes stációkat jelölõ kápolnáknál,
mintegy eljátszva Jézus keresztvitelé-
nek útját. A templomokban az oltáro-
kat letakarják, a harangok hallgatnak.

Nagyszombat a feltámadás jegyé-
ben zajlik. Az esti körmenetek, a
templomokban az új tûz gyújtása,
mely Jézus és egyben a remény jel-
képe, azt adja hírül, hogy Jézus fel-
támadt, a megváltás közel van. Este
„visszajönnek” a harangok is Rómá-
ból. A rituális mosakodás jelenik meg
a hajnali mosakodásban, melyet
csak fiatal lányok végeztek, s mely
bajelûzõ szereppel bírt. Friss folyóvíz
kellett hozzá, s a következõ mondó-
ka: „Az én vizem folyjon el, az én
szeplõm múljon el!” E naphoz jelleg-
zetes ételek tartoztak – korpából ké-
szült savanyú leves, esetleg tojás.
Van olyan vidék, ahol e napon ke-
nyeret sütnek, melyet vagy megõriz-
nek a következõ nagypéntekig, vagy
odaadják az elsõ koldusnak. Sok he-
lyen igen elterjedt a forró húsvéti ka-
lács, melyet fõleg az utcai árusoktól
veszik. A nagypénteken sötét, dísz-
telen templomokat nagyszombat
reggelére virágokkal, zöld ágakkal
díszítik fel. Sok helyen szokás ilyen-
kor új ruhát felvenni.

Húsvétvasárnap: Jézus feltáma-
dásának ünnepe. A tavaszi napéj-
egyenlõséget (március 21.) követõ
holdtölte utáni elsõ vasárnap. Mozgó
ünnep, melynek idõpontját a niceai
zsinat (325-ben) állapította meg. Sok
országban szokás e napon a napfel-
keltét egy magas hegy tetején várni.
Ehhez több hiedelem kapcsolódik –
egyik szerint a felkelõ nap Krisztus
feltámadásának bizonyítéka, a má-

sik szerint, aki jól figyel, megláthatja
benne a Krisztust jelképezõ bárányt
a zászlóval. A húsvéti tojás ajándé-
kozása sok országban e napon tör-
ténik, nálunk a hétfõi locsoláshoz
tartozik. A hagyományos sonkát már
szombat este, a böjt lezárásával
megkezdik. Vasárnap a sonka mellé
tojást, tormát fogyasztanak. E nap
ünnepi étele a bárány.

Húsvéthétfõ: Húsvét másnapján
Magyarország egyes vidékein e napot
vízbevetõ hétfõnek is hívják, mert e
nap a locsolás napja. A lányokat ré-
gen kivonszolták a kúthoz, s vödör
vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vit-
ték, s megfürdették. A locsolás, az õsi
termékenységvarázsló és megtisztuló
rítusban gyökerezik. A víz tisztító ere-
je a kereszténységnél a keresztelés-
hez kapcsolódik. A mondai magyará-
zat szerint Jézus sírját õrzõ katonák
vízzel öntötték le a feltámadást felfe-
dezõ, ujjongó asszonyokat, így akar-
ták elhallgattatni õket. A locsolás ma is
elterjedt szokás, igaz némiképp szelí-
debb formában, hiszen gyakran csak
kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak.

Fehérvasárnap: A húsvétot köve-
tõ vasárnap jeles eseménye volt a
komatál, vagy mátkatál küldése,
mely fõként a lányok között volt szo-
kás, de adhatta fiú a lánynak, lány a
fiúnak és fiú a fiúnak. Ekkor díszes
terítõvel letakart húsvéti tojással, ka-
láccsal, itallal megrakott tálat küldtek
egymásnak, melynek átadása ének-
szó kíséretében történt. A komatálat
küldõk egymást testvérré fogadták
és „örök” barátságot kötöttek egy-
mással. A lányok mátkának, a fiúk
komának nevezték ezentúl egymást.
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