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Támogatás

Egyszer s mindenkorra: a szabadság nem csupán egy puszta 
természetes jog; ez az a hatalom is, melyet egy ember azért kap, 
hogy képességeit használja és fejlessze az igazság uralma és a 
törvény védelme alatt.

Bastiat: 
A törvény

Fotó: Borzák TiborBugac          

Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség 
modern települések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztosa a 2019. május 29-i Kor-
mányinfón kihangsúlyozta: a szolgálatok 
pótolhatatlan munkát végeznek azokon 
a kistelepüléseken, ahol nincsenek je-
len szükséges intézmények. Jelezte to-
vábbá, hogy a Magyar Falu Programmal 
kapcsolatosan több ezer települési pol-
gármesterrel, jegyzőkkel és szakértőkkel 
konzultáltak, és egyöntetű vélemény volt, 
hogy szükség van többletforrásra, hogy 
a támogatás elegendő legyen a szolgá-
latok működtetéséhez és ahhoz, hogy 
tisztességes bért kapjanak a falu- és 
tanyagondnokok.

2019. május 27-én megjelent a 
123/2019. (V. 27.) kormányrendelet az 
egyházi és nem állami fenntartású szo-
ciális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
állami támogatásáról szóló 489/2013. 
(XII. 18.) kormányrendelet módosítá-
sáról, valamint a Magyar Falu Program 
keretében a falugondnoki szolgálatok 
országos bővítéséhez szükséges intéz-
kedésekről, valamint a falu- és tanya-
gondnoki szolgálatok 2019. évi többlet-
támogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) 
Korm. határozat a Magyar Közlöny 89. 
számában. 

A fenti jogszabályok rendelkeznek ar-
ról, hogy az 1294/2019. (V. 27.) kormány-
határozat 2. mellékletében szereplő tele-
épülési önkormányzatok részére, az ott 
meghatározott összegben (1.150.000,- 
Ft/szolgálat), költségvetési támogatás jár 
a falu- és tanyagondnoki szolgálatok ki-
egészítő támogatására 2019. december 
31-i felhasználási határidővel. 

Az egyházi és nem állami fenntartá-
sú falu- és tanyagondnoki szolgálatok 
esetében szintén megilleti a kiegészítő 
támogatás a fenntartót a 489/2013. (XII. 
18.) Korm. rendelet módosításának értel-
mében.

h t t p s : / / w w w . k o r m a n y . h u / h u /
miniszterelnokseg/hirek/bovul-a-falu-es-
tanyagondnoki-szolgaltatas
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A konferencia kezdete előtt a 
tiszakürti „Mamusok” frissen 

sütött lángossal kedveskedtek a je-
lenlévőknek. Elsőként Tiszainoka 
polgármestere, Kiss Erzsébet Eli-
za köszöntötte a vendégeket és 
bemutatta a települést. Tiszainoka az 
egyik legkisebb település a Tiszazug-
ban és egyben a legszegényebb is. 
De a polgármester asszony szerint bi-
zonyos szempontból mégis a leggaz-
dagabb község. A közel 400 fős hely-
ségben a szeretet, az összetartozás, 
a kitartás és az odaadás példaérté-
kű. Vannak néhányan a faluban, akik 
mozgékonyak, agilisak, „minden lében 
kanalak”, bármilyen rendezvényen is 
kell segíteni, ott vannak, megállják a 
helyüket, ám sajnálatos módon nem 
annyian, mint kellenének. Tiszainoka 
is azokhoz a kistelepülésekhez tarto-
zik ahol a lakosság csökkenő és elöre-
gedő tendenciát mutat. Ebből adódik 
az a sokkal nagyobb feladat is, hogy 
muszáj a gyereket mozgatni és meg-
hívni rendezvényekre, így legalább az 
iskolásokat is sikerült kimozdítani a 
megszokott ritmusukból.

A község intézményi ellátottsága 
nem túl nagy. A bentlakásos idősek 
otthonában 30 személyt gondoznak, itt 
tudnak több munkát adni a helyieknek, 
hiszen 15 főt foglalkoztatnak. Ahogyan 
a fiatalokat, az időseket is igyekeznek 
bevonni a település életébe. Tiszaino-
kán még van óvoda, ahová 8-15 gye-
rek jár. Viszont általános iskolába a 
gyerekeket a környező településekre, 
Cserkeszőlőbe vagy Tiszakürtre szál-
lítják. 

 „Van egy kis konyhánk, amit most 
végre felújítjuk. Öt éve húzódik az ügy, 
nem rajtam múlott, hogy nem történt 
semmi, de mostanra úgy néz ki, ta-
lán sikerül is a felújítást tető alá hoz-
ni” – mondta a polgármester asszony. 
A gondozási központ működteti a fa-
lugondnoki szolgálatot. Tiszainokán 
egyszemélyes polgármesteri hivatal 
van, ugyanis Cibakházával működ-
nek körjegyzőségben, ezért nincs ap-
parátus, a polgármester asszony az 
egyetlen munkatárs, ugyanakkor ő a 
faluban az anyakönyvvezető is, ami 
szívének egyik legkedvesebb mellék-
foglalkozása. 

A polgármester asszony köszöntő-
je után Nagy János, a település falu-
gondnoka mutatta be a helyi szolgálat 
működését, illetve mesélt a települé-
sen végzett munkájáról. Csörszné 
Zelenák Katalin, a Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesületének ügy-
vezetője elöljáróban az összejövetel 
célját ismertette, majd a falu- és ta-
nyagondnoki képzés és továbbkép-
zés rendszerének múltjáról és jele-
néről kérdezte meg a hallgatóságot, 
hiszen a jelenlévők közül mindenki-
nek van saját tapasztalata a képzési 
rendszerrel kapcsolatban.

A felszólaló falu- és tanyagondno-
kok közül többen még az első falu-
gondnoki képzések egyikére jártak, 
így volt miről beszámolniuk, a frissen 
végzett csoportok résztvevői pedig 
friss élményeiket osztották meg a 
hallgatósággal. Meghívott vendégünk 
volt még Erdélyből a szilágyerkedi fa-

Szakmai műhelyt rendeztünk Tiszainokán

Szükség van a képzésekre
 A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 2019. június 13-án Tiszainokán tartotta meg soron következő 
szakmai műhelymunkáját az EFOP 522-17-2017-00004 pályázat keretein belül, a falugondnoki képzés és to-
vábbképzés rendszere múltja és jelene címmel. A rendezvényen részt vettek falu- és tanyagondnokok, senior 
falugondnokok, falu- és tanyagondnoki alapképzésen oktatók, valamint falu- és tanyagondnoki szolgálatot mű-
ködtető településvezetők is.

lugondnok Balázs Zoltán is, aki még 
Vértesacsán részt vett a falugondnoki 
alapképzésen. Abban minden felszó-
laló egyet értett, hogy a falugondnoki 
feladatellátáshoz elengedhetetlen a 
képzés, nagyon sok hasznos és új 
információval, valamint tapasztalattal 
lettek gazdagabbak, amit munkájuk 
során alkalmazni is tudnak. Igaz, bár-
mikor előfordulhatnak váratlan ese-
mények, amire nem lehet felkészülni, 
de a képzés során megtanulták, hogy 
ilyen esetekben kihez, vagy kikhez le-
het fordulni. Szinte mindenki elismer-
te: amikor megtudták, hogy bentla-
kásos lesz a képzés és mennyi ideig 
tart majd, senkinek nem fűlött hozzá a 
foga, de az első hét után már nagyon 
várták a következő hetet.

 Azért fontos, hogy a képzés bent-
lakásos legyen, mert ilyenkor külön-
böző korú, különböző élet- és mun-
katapasztalattal rendelkező falu- és 
tanyagondnokok gyűlnek össze, akik 
meg tudják egymással beszélni prob-
lémáikat, sokat tanulnak egymástól a 
képzés anyagán túl is. Valamennyien 
megemlítették a magas hallgatói lét-
számot. Ahhoz, hogy mindenkire ele-
gendő idő jusson akár felszólalásra, 
akár gyakorlati feladatok elvégzésé-
re, fontos a létszám maximalizálása 
(18 fő). 

Nagyon fontos és a már a többen 
is említették, hogy az ellátottak ne 
csak ellátottak legyenek a szó szoros 
értelmében. Ne az legyen, hogy a 
falugondnok csak letudja a feladatot, 
hanem valóban próbálják meg a 
lelkünket is odatenni. Ebben azért a 
veszélyhelyzet is benne van, ha egy 
falugondnok túlzottan odateszi magát, 
Ő maga is sérülésnek van kitéve, 

ezért nagyon fontos a szupervízió, a 
folyamatos szupervízió.

Megszólaltak a fenntartók is, akik 
szintén meg vannak elégedve a kép-
zési rendszerrel. Jónak tartják, hogy a 
munkavégzés elején zajlik a képzés, 
mert ilyenkor találkoznak a falu- és ta-
nyagondnokok a legtöbb problémával, 
s így a kollégákhoz, a tanárokhoz, s 
a képzést megvalósító egyesülethez 
tudnak fordulni. A bentlakásos képzés 
előnye, hogy sokat tanulhatnak egy-
mástól és meg tudják osztani gyakor-
lati tapasztalataikat is. Az így kialakult 
kapcsolati háló nemcsak abban segíti 
őket, hogy megismerik a közvetlen kö-
zelükben élő falugondnokokat, hanem 
az ország más vidékeiről is kérhetnek 
segítséget.

A rendezvényen szó esett még a 
továbbképzések fontosságáról is. El-
hangzott, hogy az alapképzés és a 
továbbképzés tökéletesen kiegészíti 
egymást. A korábban megtanult is-
mereteket időnként szükséges felele-
veníteni, illetve a gyakori jogszabályi 
változások miatt lényeges, hogy a 
falugondnokok tisztában legyenek a 
jogszabály-módosításokkal.

A műhelymunka lezárásaként 
a finom ebédet követően a 
jelenlévők részt vehettek egy tiszai 
hajókázáson is, ahol kötetlenebb 
formában tovább folytatódhatott a 
képzéssel kapcsolatos tapasztalatok 
megbeszélése.

Kovács Edit

Kiss Erzsébet Eliza
polgármester asszony
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Egyesületünk eredményesen 
pályázott a 2018-as Tanyafej-
lesztési Programban kiírt tanya-
gondnoki szolgálatok fejlesz-
tése célterületre. (TP-1-2018 
– Tanyagondnoki szolgálatok 
fejlesztése pályázat.) A megítélt 
támogatásból (4 millió forint) 
– bízva a sikerben – már meg-
valósult a 2019. évi Alföldi Falu-
gondnoki Kalendárium kiadása, 
a 2018. december 5-6-7-i szak-
mai tanácskozás, a 2019. febru-
ár 28-i szakmai nap és a 2019. 

március 29-30-31-i Nógrád 
megyei tanulmányút. Továbbá 
megcsináltattuk az ezer darab, 
egyesületi emblémával ellátott 
tollat. Most már megrendeljük – 
az előzetes igényfelmérés alap-
ján – az egységes feliratú tanya-
gondnoki mellényeket (150 db) 
is, amelyeket majd egyesületi 
rendezvényeinken vehetnek át 
tagjaink. A támogatás a szerve-
zési, koordinálási feladatok költ-
ségeinek finanszírozásához is 
hozzájárul. 

Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (hatályos 2012. 01. 01-
től) szerint az adatvédelem alapelvei:
o a jogszerűség, tisztességes eljá-

rás, átláthatóság, azaz a „Ki, mire 
használhatja az adataimat?” kérdés 
egyértelmű megválaszolása, meg-
felelő, közérthető, részletes, teljes, 
könnyen hozzáférhető és előzetes 
tájékoztatás; 

o a célhoz kötöttség, azaz csak meg-
határozott célra kérhetőek adatok;

o az adattakarékosság, azaz csak 
a meghatározott célhoz feltétlenül 
szükséges (minimális) adatok kér-
hetők;

o a pontosság, azaz helyes (elírás-
mentes) és hiánytalan rögzítés;

o a korlátozott tárolhatóság, azaz adat 
csak addig tárolható, amíg a közös 
cél tart, vagy amit a jogszabály előír;

o az integritás, bizalmas jelleg és
o az elszámoltathatóság, azaz az el-

lenőrizhetőség. 
A falu- és tanyagondnoki szolgálat a 

falu- és tanyagondnok, valamint a szol-
gálatot igénybe vevők közötti bizalmas 
viszonyra épül, ezért kiemelt jelentő-
sége van az integritás, bizalmas jelleg 
alapelvnek, aminek értelmében biztosí-
tani kell az adatok jogosulatlan és jog-
ellenes kezelésének, véletlen elvesz-
tésének, megsemmisülésének, illetve 
károsodásának megelőzését. 

A falu- és tanyagondnok sok olyan 
iratot (recept, kérelem, felszólító levél, 
stb.) kezel, amelyek személyes adato-
kat tartalmaznak. Ha már látta ezeket 
az adatokat, akkor már a használója 
is azoknak. A legegyszerűbb megol-
dás, ha minden irat egy dossziéban 
(„fekete mappa”) kerül. Az asztalon, 
gépjárműben (például műszerfalon) 
hagyott iratokba bárki betekinthet, 
és az abban látottakból széles körű 
következtetéseket vonhat le. 

Ha az egy-egy lakos számára vásá-
rolt termékeket (például gyógyszerek, 
pelenka, alkohol) a falu- és tanyagond-
nokon kívül más is látja, akkor azok 

szintén találgatásokra adhatnak okot. 
Ennek megelőzése érdekében érde-
mes a bevásárlást úgy szállítani, hogy 
az ne legyen látható, ne legyen felis-
merhető („fekete zsák”).

Nemcsak a látott, hanem a hallott 
információkkal is óvatosan kell bánni. 
Egy kistelepülésen, még ha név nélkül 
is kerül elmesélésre egy nem minden-
napi eset, nyilvánvalóvá válik, hogy ki-
ről van szó, és máris jogsértés történik. 

Matolcsi-Papp Zoltán, szakértői 
módszertani referens (Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság) tájé-
koztatása nyomán

Kecskeméten 2019. június 20-án volt 
az egyesület elnökségének és felü-
gyelő bizottságának összevont ülése, 
amelyen minden tisztségviselő jelen 
volt. Az ülésen az egyesület 2019 má-
sodik félévi programjai, rendezvényei 
kerültek megbeszélésre, amelyek idő-
rendben a következők:
§	2019. július 17-20.: erdélyi tanul-

mányút;
§	2019. július 25.: műhelymunka Vér-

tesacsán (EFOP-5.2.2-17-2017-
00004);
§	2019. augusztus 3.: családi nap 

Lakiteleken;
§	2019. október 3-4.: tudásátadás, 

disszeminációs tréning Tatán 
(EFOP-5.2.2-17-2017-00004);
§	2019. október 25-26.: Hajdú-Bihar 

megyei tanulmányút (EFOP-5.2.2-
17-2017-00004);
§	2019. november 7.: (pontosítás 

alatt), konferencia Mórahalmon 
(EFOP-5.2.2-17-2017-00004);
§	2019. december 2-4.: szakmai ta-

nácskozás a szentkirályi Tóth-ta-
nyán.

A legnagyobb hangsúlyt a családi 
nap előkészületei kaptak. A lángos 
(Kelebia), a palacsinta (Szatymaz), a 
lecsó (Csemő), a bivalygulyás (Mó-
rahalom), a reggeli mangalicazsíros 
kenyér és egy bogrács csülökpörkölt 
(Ásotthalom) és az öttömösi birkapör-
költ elkészítése (sütése/főzése) már 
az ülésen megbeszélésre került. Az 
ülés után már meg is történt az egyez-
tetés a lakiteleki tanyagondnokkal és 
intézményvezetővel a helyszín bizto-
sításáról és a kakaspörkölt főzésről, 
az ágasegyházi tanyagondnokkal a 
töltött káposzta, a domaszéki tanya-
gondnokkal a birkapörkölt elkészíté-
séről. Természetesen Molnár István 
libatepertője, ludaskásája sem marad 
le az étlapról.

Az egyéb napirendi pont keretében 
szóba került a Magyar Falu Program 
keretében a kiegészítő normatívára 
tett intézkedés, a takarékszövetkeze-
tek megszűnéséből adódó plusz fel-
adatok, a továbbképzések szervezé-
se, vagy inkább szervezetlensége. A 
jelenlévők beszámoltak a vidéki CSOK 
hatásáról, a szenior falu-, tanyagond-
nokok pedig a falu- és tanyagondnoki 

J 

únius 1-jén, szombaton ünne-
pelte 30 éves megalakulását a 

Falufejlesztési Társaság Vértes-
acsán, a Falugondnokok Házában. 
Egyesületünket Bálint László elnök 
és Sümeginé Ország Edit munka-
társ képviselte a rendezvényen. A 
résztvevők a hivatalos napi prog-
ram előtt kilátogattak a temetőbe, 
és koszorút helyeztek el Kemény 
Bertalan sírján. 

Fáy Dániel, a Falufejlesztési 
Társaság elnökének köszöntője 
után Dr. Szaló Péter előadásában 
a falugondnoki szolgálatot a rend-
szerváltás legsikeresebb eredmé-
nyének nevezte. Szabó Gellért 
szerint a Falufejlesztési Társaság 
alappillérei a tudás, a kapcsoló-
dás, a cselekvés és a hit. A falu- 
és tanyagondnokságok helyzetét 
Eperjesi Tamás és Kőváriné Dr. 
Bartha Ágnes személyes élménye-

iken keresztül mutatták be. Ezután 
a digitális jólétről („okosfalu”), majd 
a sokféleség, a diverzitás értékéről 
szóló előadások következtek. 

Ebéd után különböző témákat 
„homálybogozó” asztaltársasságok 
alakultak. Mindenki szabadon vá-
lasztotta meg, hogy hova szeretne 
csatlakozni, melyik az a téma (a 
társaság alapítása, falugondnoki-, 
népfőiskolai-, építészeti-, vidék-
fejlesztési-, népjóléti szövetkezeti 
tagozat), ami a legközelebb áll a 
szívéhez. A legnagyobb érdeklődés 
a falugondnoki tagozatot övezte. A 
falu- és tanyagondnokok, egyesüle-
ti koordinátorok, a téma iránt érdek-
lődő szakemberek mellett ott voltak 
Kemény Bertalan gyermekei is. 

A nap végén adták át a felújított 
Kemény Bertalan Kutatószobát, és 
bemutatták Kemény Bertalan ha-
gyatékát.

Három évtized

Érdemes tudni az adatvédelemről

Sikeresen pályáztunk

A kép jobb szélén Matolcsi-Papp Zoltán

Összevont elnökségi ülés

képzés keretében megvalósult szeni-
orlátogatások tapasztalatairól. A meg-
beszélés egy sajnálatos megállapítás-

sal zárult: A tanyagondnok sok eset-
ben csak „mostohagyerek” a fenntartó 
szemében.
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intézmény megkapta a Családbarát 
munkahely kitüntető címet.

A rendezvényen a polgármester 
úr köszöntötte a már nyugdíjas  
Simon Mihályné Márta Zsuzsanna 
tanyagondnokot is.

A rendezvény lezárásaként a Boros-
tyán népdalkör előadásában hallhat-
tunk délalföldi és székelyföldi katona-
dalokat. A pazar ebéd elfogyasztása 
után még várt ránk egy program: a 
Kisapáti család veterán autókból álló 
magángyűjteményét nézhettük meg. 
Kár lett volna kihagyni ezt a progra-
mot! Köszönjük a hibátlan szervezést 
és a vendéglátást, a sok munkát a bor-
dányiaknak.

Kovácsné Kacz Erika

Tanyagondnoki találkozó a Homokhátság szívében

Bordányi értékteremtők

G 

yönyörű nyári napsütéses napra 
ébredtünk. Kicsit túl meleg is volt, 

de ez nem szegte kedvünket, hogy el-
látogassunk Bordányba! A parkolóban 
már gyülekeztek a kollégák. Szépen 
sorakoztak a tanyagondnok-feliratú 
autók és már akkor jó érzés töltött el, 
hisz ismerősek voltak az arcok. Rég 
nem látott kollégákkal öröm a találko-
zás! Belépve a művelődési házba a 
regisztrációt követően a vendéglátók 
finom házi krumplis pogácsát (kőttest) 
kínáltak a kávé mellé. A teremben szé-
pen megterített asztalok mellé ültünk 
és megkezdődött a program.

Elsőként az Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti isko-
la három tanulójának rövid műsorát 
láthattuk: a nekünk szóló vers, a 
szép népdalok és a gordonkaszó-
ló emlékezetes marad. Ezután Ta-
nács Gábor polgármester beszélt a 
nagyközségről, amit egyszerűen a 
Homokhátság szívének nevezett. A 
homokon a sok dolgos kéz nyomán 
ízletes gyümölcsök és zöldségek te-
remnek. A helyben működő szociális 
szövetkezet is ezekből a gyümöl-
csökből és zöldségekből készített 
egyedi termékeket („legjava”), ami-
ket természetesen meg is kóstolhat-

tunk a szünetben és még útravalót is 
kaptunk belőlük. 

Ezt követően a három tanyagond-
nok, Kálmán Gábor, Kovács Tari Bar-
bara és Vas Róbert Jánosné mutatko-
zott be. A szóban elhangzottak, illetve 
a képekben és filmen prezentált ismer-
tetők is élvezetesek voltak. Megint rá 
kellett jönnünk: elképesztően sokrétű 
és változatos munkát végzünk mind-

annyian, amit csak szívvel-lélekkel le-
het napról napra csinálni. 

A szünetet követően Matolcsi-Papp 
Zoltán falugondnoki módszertani mun-
katárs (SZGYF) tartott előadást az uniós 
adatvédelmi törvényről, az úgynevezett 
GDPR-ról, annak falu- és tanyagond-
noki vonatkozásairól. Farkasné Lippai 
Ágota, az Integrált Szociális és Egész-
ségügyi Központ intézményvezetője 
pedig sokrétű munkájukat mutatta be. 
Külön örömmel jelentette be, hogy az 

Tanács Gábor polgármester

Bordányi tanyagondnokok: Kovács Tari Barbara, 
Kálmán Gábor, Vas Róbert Jánosné

Farkasné Lippai Ágota  
intézményvezető

Simon Mihályné Márta Zsuzsanna 
nyugdíjas tanyagondnok
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Homokhátság Szíve Zöldség- 
és Gyümölcsfeldolgozó Szo-

ciális Szövetkezet Bordányban, a 
Homokhátság szívében működik. A 
szövetkezet nyolc hátrányos hely-
zetű munkavállalót foglalkoztat. Fő 
tevékenységi körük a zöldség-gyü-
mölcs feldolgozása. Gyümölcsle-
vek, valamint saját receptúrák alap-
ján többféle chutney gyártását vég-
zik az üzemükben.

A szociális szövetkezet célkitűzé-
se a helyi munkanélküliség csök-
kentésén túl, hogy elsősorban helyi 
alapanyagból, tartósítószer és ada-
lékanyag-mentesen készüljenek a 
különlegességek. A helyi gazdák-
tól felvásárolt kiváló terményekből 
prémium minőségű kész termékek 
előállítását célozta meg a település 
közössége, amelyek megállják 
a helyüket akár a nagyvárosok 
kézműves boltjaiban is.

A szociális szövetkezet 
munkatársai olyan helyben 
megtermelt zöldségeket és 
gyümölcsöket dolgoznak fel, 
amelyek Magyarország déli, 
napsütötte vidékén teremtek 
és a homokháti gazdák gon-
dossága tette őket ízletessé. A 
kézzel válogatott zöldségekből 
és gyümölcsökből olyan egye-
di, különleges és harmonikus 

ízvilágú szószokat, krémeket, lek-
várokat és chutney-kat készítenek, 
amelyek remekül kiegészítik, izgal-
masabbá, még finomabbá teszik a 
megszokottan ízletes házias ebédet 
vagy vacsorát. A termékpalettán 
megtalálható a csípős paprikakrém, 
hétfűszeres paprikaszósz, fűszeres 
alma-, mézes őszibarack-, mandu-
lás szilva chutney, borsos mentás 
eperszósz, pezsgős vagy fűszeres 
őszibaracklekvár, vagy éppen a fű-
szeres szilvamártás.

Az egyedi, exkluzív megjelenésű 
Legjava termékcsaládot a Homok-
hátság Szíve Zöldség- és Gyü-
mölcsfeldolgozó Szociális Szövet-
kezet hívta életre, gyártja és forgal-
mazza. Gyümölcsleveik, lekvárjaik a 
„Csak gyümölcsből, abból is a leg-

java” szlogenüknek megfelelően ke-
rülnek elkészítésre. Almaleveik nem 
tartalmaznak semmiféle tartósító-
szert, színezéket vagy édesítőszert, 
sőt hozzáadott cukrot sem.

A bordányi Legjava termékcsalád 
megtalálható a Bordányi Ifjúsági In-
formációs Pontban, helyi élelmiszer-
boltokban, éttermekben, valamint 
Szegeden a Magyardombegyházi 
Sajtboltban és a Bödön piacon. A 
mai trendeknek megfelelően virtuális 
piacot is működtetnek, ahol a meg-
rendelőkhöz szállítják a termékeiket. 
A szövetkezet tárgyalásokat folytat, 
hogy a termékek országos üzletlánc 
polcain is elérhetőek legyenek. 

A helyiek nem csak megtermelik, 
előállítják a termékeket, hanem elő-
szeretettel fel is használják, fogyaszt-

ják azokat. A tavasszal indult 
Legjava Főzőklubban recepte-
ket, ötleteket, tippeket, praktiká-
kat osztanak meg egymással a 
résztvevők.

A szövetkezet dolgozói büsz-
kék arra, hogy a közös alkotó 
munka eredményeként létre-
hozták azokat a termékeket, 
ami mára a település arcává 
vált. A falu büszkesége, hogy a 
termékeket immár Bordánnyal 
azonosítják.

Tóth Márta

Gyümölcsből is a legjavát!

Forrás: facebook.com/pg/bordanycity

Június 26-án zajlott le egyesületünk falugondnoki találkozója, ahová meg-
hívást kaptak a falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád, 
Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések falu- és tanya-
gondnokai, polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői.
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Nők Kishegyesi Fórumának meghívására idén három 
kisbusszal indultunk a határon átívelő baráti kapcsola-

tok ápolására. A kelebiai önkormányzat udvarában május 
26-án reggel állt össze 19 fős csapatunk, és egy órát a ha-
táron töltve elevenítettük fel a hétköznapjainkat, az előző 
találkozások történéseit, majd miután szabad utat kaptunk, 
útnak indultunk, hogy meglátogassuk a vajdaságiak szor-
gos csapatát. Zsidai Erzsike a főút mellett várt bennünket, 
nehogy eltévesszük az oda vezető utat. Mikor megláttuk 
integetését a főút mellett, tudtuk jó kezekben vagyunk.

Megérkezésünkkor a már megszokott szeretettel és ked-
vességgel fogadtak vendéglátóink és az elmaradhatatlan 
három puszi, vagy esetenként a kettő-négy, attól függően, 
ki mihez ragaszkodik, tolmácsolta a szeretettel teli várako-
zást, amivel készültek és vártak bennünket.

Zsidai Erzsébet, a Fórum elnöke köszöntött bennünket, 
üdvözölve, hogy verőfényes napsütést vittünk a borongós 
májusi időbe. Azt is elmondta: a mostani találkozót arra 
is használták, hogy ismertessék a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekekkel foglalkozó, Értük, értünk elnevezé-
sű pályázatukat. Munkájukról az igényesen felfűzött képek 
sorozata tanúskodott és megismerkedhettünk az eddigi 
eredményeikkel, és később a gyerekekkel is. Erzsike be-
számolt arról is, hogy pályázatuk a végéhez közeledik és 
a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával valósult meg.

Egyesületünk sem érkezett üres kézzel a Női Fórum tag-
jaihoz, ajándékainkkal, illetve a csengelei tanyagondnok, 
Krizsán Sándor által szervezett gyűjtésből összejött játé-
kokkal leptük meg a programban részt vevő gyerekeket.

Miután egymás egészségére ürítettük a helyi pálinkás-
poharak ízletesebbnél ízletesebb tartalmát, máris ínycsik-
landozó lángosillat lengte be a „székház” udvarát. Az ál-
talunk már jól ismert „kishegyesi lángos”, a fokhagymás, 
a tejfölös, a tejfölös-fokhagymás, a sajtos és a kísérőként 
kínált joghurt, gyorsan teli pocakokat eredményezett mind-
nyájunknál. De nem késlekedhettünk, hiszen a művelődési 
otthonnál kialakított emlékfalnál Linka B. Gabriella, a Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület elnöke várta csapatunkat és 
ismertette Kishegyes történetét, és a faluvezetés terveiről 

is szólt. Közreműködésével beleshettünk a művelődési ott-
hon színháztermében zajló, a város évfordulójára készülő 
előadás próbájára, ami magával ragadott bennünket és 
nem kis feladat volt továbbindulni.

A találkozó programjához tartozott a bácsfeketehegyi 
P. S. Print nyomdába történő látogatás. Ezt a megállót az 
tette érdekessé, hogy a nyomda tulajdonosai Magyaror-
szágon dolgoztak, majd hazatérve itt folytatták pályájukat. 
A nyomdában megismerkedhettünk a faltetoválások vilá-
gával, de a hőre világosodó és feliratát megmutató bög-
re is a „barátunk” lett. A nyomda mérete miatt csoportunk 
ketté vált, így a csapat másik fele a bekamerázott gólya-
fészket és a vele szemben lévő táncházat nézhette meg. 
A bácsfeketehegyi utcákon álldogáló hatalmas meggyfák 
látványa úgy magukkal ragadtak bennünket, hogy legszí-
vesebben magunkkal vittük volna az eszenciájukat, ebben 
tanyagondnok kollégánk segítségünkre is sietett és elvitt 
minket oda ahol ezt megtehettük.

Ezt követően egy családhoz is ellátogathattunk. Fekete 
Árpád és Fekete Kormos Kinga egyedi kialakítású kertjét 
és otthonát, valamint Kinga képeit tekinthettük meg. Árpád 
galambállományát, a kerti tó aranyhalait és Kinga albumá-
ban a már eladott műveket is fellapozhattuk és teljes képet 
kaptunk munkáiról.

Megfáradt csapatunkat a Női Fórum „székháza” várta 
vissza, ahol az udvart belengő füst és a finom illatok gril-
lezés nyomairól árulkodtak. Nem is tévedett szimatunk, a 
vendéglátóink bacon szalonnát és filézett csirkecombokat 
sütöttek a finom leves mellé. A házi krémes és a karamel-
les süti aztán végképp „fókává” változtatott bennünket és 
már csak baráti beszélgetésekre, az ügyi csapattal való is-
merkedésre jutott erőnkből. 

A Kishegyesi Női Fórum kézművesei ajándékokat készí-
tettek nekünk, amelyből mindenki kedvére választhatott, 
és alkalmi kiállítást is rendeztek munkáikból. Köszönjük a 
tagság kitartó önkéntes munkáját, a szeretetteljes vendég-
látást, amivel a találkozó sikeréhez hozzájárultak.

Bozóki Imre
tanyagondnok

Kishegyesi barátkozás
Az Agrárminisztérium 2018. évi, a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi 
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra 2019. február 4-e és 11-e között benyújtott pályázatokat elbírálták. A 
táblázatban az egyesületünk működési területén, a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése célterület ke-
retében támogatást nyert pályázók szerepelnek. A teljes lista megtekinthető: https://tanya.hoi.hu/doc/2018_TP_nyertes.pdf 

Sorszám Pályázó neve Székhely Megítélt támogatás (Ft)

1. Aquarius67 Alapítvány Szarvas 4 000 000 
2. Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Ásotthalom 1 805 281 
3. Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsalmás 1 798 494 
4. Balástya Községi Önkormányzat Balástya 1 999 800 
5. Ballószög Község Önkormányzata Ballószög 1 980 345 
6. Balotaszállás Községi Önkormányzat Balotaszállás 1 637 703 
7. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Békésszentandrás 2 000 000 
8. Bordány Nagyközség Önkormányzata Bordány 1 999 999 
9. Borota Községi Önkormányzat Borota 1 783 080 

10. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Cibakháza 1 999 999 
11. Csengele Községi Önkormányzat Csengele 2 000 000 
12. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 899 310 
13. Csólyospálos Község Önkormányzata Csólyospálos 2 000 000 
14. Dóc Községi Önkormányzat Dóc 1 604 216 
15. Dunafalva Községi Önkormányzat Dunafalva 2 000 000 
16. Emberi Összefogással a Környezetért Egyesület Gyomaendrőd 1 799 900 
17. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Kecskemét 4 000 000 
18. Fülöpháza Község Önkormányzata Fülöpháza 1 180 048 
19. Gátér Község Önkormányzata Gátér 1 018 048 
20. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórahalom 1 799 575 
21. Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás 2 000 000 
22. Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény 1 979 142 
23. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza 1 385 514 
24. Kisszállás Község Önkormányzata Kisszállás 2 000 000 
25. Kömpöc Község Önkormányzata Kömpöc 1 714 788 
26. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szarvas 2 000 000 
27. Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület Mezőtúr 1 799 660 
28. Mezőberény Város Önkormányzata Mezőberény 1 958 186 
29. Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség Mezőgyán 2 000 000 
30. Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom 1 843 586 
31. Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat Nagymágocs 1 816 920 
32. Öttömös Községi Önkormányzat Öttömös 1 998 878 
33. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Petőfiszállás 1 767 525 
34. Pusztamérges községi Önkormányzat Pusztamérges 2 000 000 
35. Röszke Község Önkormányzata Röszke 1 999 900 
36. Sándorfalva Városi Önkormányzat Sándorfalva 2 000 000 
37. Soltvadkert Város Önkormányzat Soltvadkert 1 796 589 
38. Szarvasi Fit Life Team Sportegyesület Szarvas 4 000 000 
39. Szatymaz Községi Önkormányzat Szatymaz 1 841 367 
40. Szelevény Községi Önkormányzat Szelevény 526 440 
41. Szentkirály Község Önkormányzata Szentkirály 1 693 000 
42. Üllés Nagyközségi önkormányzat Üllés 1 798 640 
43. Vasad Község Önkormányzata Vasad 1 800 000 
44. Zsana Önkormányzata Zsana 1 127 159 

Összesen 84 153 092

Tanyapályázaton nyertek
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étezer-kettő óta vagyok Tiszaino-
kán falugondnok. Itt születtem, 

itt is nőttem fel, mindenkit ismertem. 
Annak idején még gyerekkoromban 
8-900 lakosa volt a településnek és 
akkoriban ki volt adva otthon, hogy 
„fiam, mindenkinek köszönjél”. Most 
már elég sok új beköltöző van a tele-
pülésen. 

Amikor falugondnoknak jelentkez-
tem, utánanéztem, hogy az idősek el-
látása lesz a feladatom. Annak idején 
nem is gondoltam volna, hogy ennyi-
féle új tevékenységgel bűvöl a munka-
köröm, mint most az utóbbi években. 
Ez nem olyan munkahely, ahová be-
megyek reggel, aztán délután leblok-
kolok és megyek haza. 

Sok idős volt, akit el kellett látni, 
bevásárolni, egyéb dolgokat elintézni 
nekik, ebédet vinni, számos ház körüli 
munkát megcsináltam, javításokat is 
elvégeztem, amit a mai napig megte-
szek, ha valaki igényli, hiszen ma már 
nincsenek mesteremberek a települé-
sen. Igaz, én sem vagyok mesterem-
ber, autószerelőnek tanultam, de jó 
hasznát veszem, hiszen az a szakma 
sok mindenhez megadta az alapot. 
Nincs gondom a csatornajavítással, 
forrasztással, hegesztéssel, ezek itt 
a településen megoldottak, ezért sem 
kell az időseknek fizetniük.

Tiszainokán él egy 92 éves néni, 
akinek az ebédhordáson kívül nem se-
gíthetek semmit. Azt szokta mondani, 
hogyha ő ezért nem fizethet, akkor én 
oda nem tehetem be a lábam, nem fo-
gad el semmiféle segítséget. Az elején 
még „birkóztunk” egymással, de ma 
már ráhagyom. 

Úgy gondolom mindannyiunknak 
megvan a saját feladata, mindig azt 
mondjuk, hogy ugyanazokat végez-
zük, de mégsem ugyanazt csináljuk. 
Nálunk tényleg nagyon sokrétű a do-
log. Sajnos az intézmény karbantartó-
ja meghalt, így az intézményi javítások 
is rám várnak.

Az intézményből viszem az időseket 
rendelőintézetekbe, amit betegszál-
lítóval nem lehet megoldani, hiszen 

nagy részük olyan állapotban van, 
hogy nem lehet őket magukra hagy-
ni, meg kell őket várni. Nyugdíjasokat, 
köztük a lángost sütögető „Mamuso-
kat” viszem nyugdíjas találkozókra, 
egyéb rendezvényekre, ahol jókat mu-
latnak. Így megy ez tavasztól nyár ele-
jéig, akkor van egy kis pihenő, aztán 
ősszel kezdik megint elölről ezt a nagy 
mulatozást.

Régen mi is tartottunk a faluban 
ilyen mulatozásokat, nem kellett a ta-
nácsnak, a polgármesteri hivatalnak 
vagy a polgármesternek megszervez-
ni, az emberek megoldották maguk-
tól. Mi annak idején a gyerekeinket 
is elhoztuk ilyenkor és a falubeliekkel 
eltöltöttünk egy családias napot. Most 
ilyen nincs. A szülők nem igazán jelen-
nek meg a programokon, szoktam is 
kérdezni tőlük: „Miért nem jössz a gye-
rekkel?” Talán egy kicsit ellustultunk, 
ami alól én sem vonom ki magam, 
mert hajlamos vagyok rá. Szerintem 
ez az internetes világból adódik, már 
a buszváróban sem látom beszélgetni 
egymással az embereket, mindenki a 
telefonját nyomkodja, és úgy kommu-
nikálnak egymással.

Nem bántam meg, hogy megpályáz-
tam a falugondnoki állást, volt több 
jelentkező is, de a település rám sza-

vazott, így a képviselő testület is kény-
telen volt ugyanezt tenni. Tudni kell 
ugyanis: az akkori vezetőség vélemé-
nye nem volt egyöntetű abban, hogy 
én legyek a falugondnok. 

Több mint 20 évig a téeszben dol-
goztam, elég mozgékony ember vol-
tam, mentem a dolgok után, nem 
voltam megijedve a téesz-elnöktől, a 
párttitkártól, a tanácselnöktől, ezt tud-
ta az a képviselő is, aki ellenezte, hogy 
falugondnok legyek. Nem akarta, hogy 
belelássak a település dolgaiba, de én 
kitoltam velük, mert abban az időben 
jelöltettem magam képviselőnek is.

Kezdetben nagyobb részt biciklivel 
jártam a falut, igaz, volt egy falugond-
noki autó, de azzal az előző polgár-
mester járt. Ma már én használom a 
falugondnoki autót.

Említettem már, hogy az utóbbi évek-
ben igencsak megszaporodtak a fel-
adataim, de gondolom ezzel ti is így 
vagytok. Sajnos az időseink egyre fogy-
nak, elég sokan meghaltak azok közül, 
akikről eddig gondoskodtam. Lesz egy 
évjárati szakadás, és nem biztos, hogy 
találunk olyan idős embert, akit majd el 
kell látni. Ebből kifolyólag aggaszt, hogy 
ki lesz majd az utódom, ha én már nem 
tudok tovább dolgozni. Nem mondom, 
hogy jövőre nyugdíjba megyek, de ha a 
polgármester asszonynak jó kedve van, 
ezzel mindig le tudom lombozni. 

A polgármesterünk másodállásban 
anyakönyvvezető is, tényleg csodá-
latos dolog, amit csinál, de amilyen 
esküvőt megálmodik, azt általában 
nekünk kell megvalósítani, például a 
„szerelemkaput” meg a bánatom tud-
ja, még miket talál ki. Na de mindegy, 
ezeket is megoldjuk. Egyébként örü-
lök, hogy ő vezeti a falut, mert azóta 
sok fejlesztés történt. Nem háborgat-
juk különösebben egymást, én az ő 
munkájába segítek be, ahogy tudok, ő 
meg az enyémbe, tehát nincs különö-
sebb vita köztünk.

Mindenkinek csak azt tudom mon-
dani, hogyha valaki erre a pályára 
akar lépni, azt csak úgy tegye, ha 
szívvel-lélekkel tudja csinálni, mert ezt 
máshogy nem lehet. A környékbeli ta-
nyagondnokokkal elég sűrűn találko-
zom, sokat beszélgetünk, jó kapcsolat 
van közöttünk.

Nincs lehetetlen kérés

„Nagyon hiányoztál, drágám! Gyere, készítettem almát és 
egy kis süteményt neked” – köszöntötte Vidékiné Terike 
a bordányi Mező-dűlőben a neki ebédre zöldséglevest és 
kapormártásos töltött tököt szállító Simon Mihályné Márta 
Zsuzsanna tanyagondnokot.

– Bordányban én voltam az első tanyagondnok: éppen 
tíz éve csinálom, előtte szociális gondozó voltam. A Se-
regélyes-dűlőn kezdtem el dolgozni, ma hárman gondos-
kodunk a tanyavilág és a falu rászorulóiról. A Mező-dűlő a 
mostani körzetem, de a régibe is visszajárok még. Nagy-
jából 200 emberről kell gondoskodnom – mondta Zsuzsa. 
A nőt egy átlagos napjának délelőttjén kísértük el: valóban 
nagy szükség van a munkájára a homokos tanyavilágban. 
– Kora reggel kezdtem a postán, mert azzal bízott meg egy 
idős ember, hogy a levelét és a nyugdíját vegyem át. Ez-
után bevásároltam. A rászorulók kis papírra írják fel, hogy 
mit szeretnének másnapra hozatni, én pedig megveszem 
nekik – mondta. Terike néni szintén cédulát nyomott Zsu-
zsa markába.

– A mosószereket Margitkától hozzad, a többit a Coopból. 
Szeretnék uborkát is eltenni. Ilyen borkén kellene – muta-
tott a néni egy üres zacskóra. – Van, hogy egy embernek 
a bevásárlást két-három üzletből kell intéznünk, hiszen úgy 
vásárolunk, mintha magunknak tennénk: mindenből a leg-
olcsóbbat keressük – mosolygott Zsuzsa. A tanyagondnok-
nak még Terike néni előtt egy férfit kellett a körzeti orvos-
hoz injekciózásra beszállítania, majd a családsegítő egyik 
munkatársával Kiss Józsefhez gurult ki autójával. A férfi né-
hány hete eltörte a lábát, egy egyszeri segélyhez szükséges 
OEP-es papírt töltettek ki vele. – A tanyagondnoki szolgálat 
kortól független, minden rászoruló igénybe veheti, a szociá-
lis ebéd főleg az időseknek jár – magyarázta.

Zsuzsa mindenhová autóval jár: ha sok beteget kell szál-
lítania, hetente akár 700 kilométert is levezet Bordányban 
és környékén. Plusz 40 fokban és mínusz 20-ban is terepen 
kell lennie. – Áprilisban kaptam egy klímás szolgálati autót, 
azóta kánikulában is szívesebben vezetek a tanyák között. 
Télen pedig nem indulok útnak úgy, hogy ne lenne hólapát 
a hátsó ülésen: sokszor kellett kipattannom a kocsiból a leg-
nagyobb zimankóban, hogy a dűlőkön utat lapátoljak ma-
gamnak – mesélte. Zsuzsa hivatalos munkaideje 8 óra, de a 
nagy távolságok és a napközbeni hirtelen jött feladatok miatt 
ez sokszor kitolódik. Ha pedig nem maradna elég munka 
délutánra, a szociálisan rászorultak ételhordóját mossa tisz-
tára a szociális központ konyhájában.

– Ha végiggondolom az egész napomat, és látom, mit 
végeztem el, és azzal mindenki elégedett volt, az nekem 
is jó érzés. Az elmúlt években volt olyan is, hogy életet 
kellett menteni. Három éve történt egy téli napon, hogy egy 
idős nénit nem sikerült telefonon elérni. Éreztem, hogy baj 
van, ezért rendőrrel és asztalossal mentünk ki a helyszín-

re. Teljesen kihűlve találtunk rá, a kórházban újra kellett 
éleszteni, de felépült, és a mai napig egy szociális otthon 
lakója. Ezért is érdemes csinálni ezt az egészet – mondta 
vezetés közben.

A Seregélyes-dűlőn élő Vanyó házaspárt Zsuzsa már 16 
éve látogatja. – Régen csak örültünk, hogy jött, de két és 
fél éve, amióta a papa leesett a lábáról, sokkal nagyobb 
szükség van rá. Egyik tanyagondnok sem úgy jön ide, hogy 
púp vagyunk a hátán, így a segítséget is könnyebb elfo-
gadni. Szegedről költöztünk ki a bordányi tanyavilágba, de 
ha rosszabb állapotba kerülünk, akkor se költözünk vissza 
a városba. Tudjuk, hogy vigyáznak ránk a tanyagondno-
kok – mondta Vanyóné Irénke. Az idős házaspárnak zacs-
kós vizet és tököt vitt Zsuzsa. A zöldség az önkormányzat 
földjein termett, amelyet a rászorulóknak osztanak ki a 
tanyagondnokok. Búcsúzáskor Irénke néni puszit nyomott 
Zsuzsa arcára. „Én kimaradok? Balhé lesz” – tartotta arcát 
Anti bácsi is.

A homokos dűlők megannyi szomorú élethelyzetet rej-
tenek el, ezekkel Zsuzsa naponta találkozik. Szomorúsá-
got mégsem látni az arcán. – Jobb egy viccel elcsapni egy 
rossz pillanatot, miközben folyamatosan a megoldást kell 
keresni. Egyszer a szegedi egyetem egyik szociológus-
hallgatója jött ki hozzánk. Csodálkozott, hogy milyen kevés 
fizetést kapunk a munkánkért. Nem a pénzért érdemes 
csinálni: a tanyavilágban élőktől legalább annyi szeretetet 
kap az ember, mint amennyit ad nekik – magyarázta.

Zsuzsa szabadidejében is a tanyavilágot járja, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalnak gyűjt adatokat arról, hogy 
Bordányban miként változik a mezőgazdaság, mennyien 
hagynak fel a gazdálkodással, hányan kezdenek bele, és 
mekkora az évi termés. Elmondása szerint ezt is nagyon 
szereti csinálni.

– Ha délután 4 órakor sikerül hazaérnem a munkám-
ból, egy kis szusszanás után a családi mezőgazdaságban 
kezdek el dolgozni. 6,7 hektáros a birtokunk, amelyen sok 
mindent termesztünk. A földet a férjemmel műveljük. Úgy 
maradok fitt, hogy a munka után szórakozásképpen egy 
kis munkát végzek – mesélte.

Bordány korábbi tanyagondnokáról, Simon Mihályné 
Márta Zsuzsannáról 2013. augusztus 8-án jelent meg 
cikk a Délmagyarországban. Idézzük fel Kiss Gábor 
Gergő írását.

Az egyesületünk által Tiszainokán megrendezett szakmai műhelyen a te-
lepülés falugondnoka is bemutatkozott. Nagy János életútját és őszinte 
meglátásait az alábbiakban közöljük.
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Kékfrankos

Borvidékek és szőlőfajták

A Kékfrankos Közép-Európában, 
de főként a Kárpát-medencében el-
terjed, igen értékes vörösbort adó 
szőlőfajta. Szinonim nevei: Kék 
frank, Nagyburgundi, Széleslevelű, 
Blaufränkisch, Limberger, Frankovka, 
stb. Európában a 18. század elejétől 
ismert. Ausztriából került Németor-
szágba, majd onnan a filoxéravész 
idején Magyarországra, először a 
Soproni Borvidékre. Ma már minden 
magyar borvidéken megtalálható a 
termesztésben és a borászatban. 
Területe hazánkban 8.000 ha fölé 
emelkedett. A keleti fajtacsoporthoz 
(Vitis vinifera L. convarietas orientalis 
subconvarietes caspica) tartozik.
1956 óta államilag minősített fajta, 
kiemelt klónjai: Kékfrankos Kt.1, Kék-

frankos G.379 és a Kékfrankos E.48. 
A vegetációs ideje rügyfakadástól éré-
sig 174 nap és október első dekádjá-
ban érik. Rügyeinek termékenysége 
közepes (ATE = 1,33). Tőkéi vitálisan 
nőnek, ezért nagy tenyészterületet 
(3,0-3,6 m²) igényelnek, magas mű-
velésre alkalmasak. Lombsátra kö-
zepesen sűrű, ezért nem igényel sok 
zöldmunkát. Fürtjei közép nagyok 
(150 g), bogyói kicsik (2 g), kékek 
és hamvasak, antociánban és cser-
savakban gazdagok. Fürtkocsánya 
hosszú (5,7 cm), ami igen előnyös a 
szüretnél. Hektáronkénti átlagtermé-
se 10-12 t/ha. Termés mennyisége és 
minősége kiegyensúlyozott. Rügyei 
téltűrőek, termése nem vagy alig rot-
had. Értékes génforrás, ezért több ne-

mesítő felhasználta génforrásul az új 
fajták előállításához. A Kékfrankosból 
nemesítették Ausztriában: a Zweigelt, 
a Blauburger, a Rathay és a Roesler; 
Magyarországon: a Magyar fran-
kos, a Rubintos; Németországban: a 
Dornfelder, a Heroldrebe, a Cabernet 
Dorsa, a Cabernet Mitos, a Cabernet 
Cubin és az Acolon vörösbort adó sző-
lőfajtákat. 
Terméséből sokféle és nagyszerű bor 
készíthető. Az utóbbi évtizedben a 
belőle készült alföldi rozé borok ha-
zai és nemzetközi elismertségnek ör-
vendenek és sok embernek, köztük a 
fiataloknak kedvelt itala. Siller bora is 
kellemes, pirosba hajló színű és friss 
savú. Vörösbora kiváló, bársonyos, 
ízekben és tanninokban gazdag, fő-
ként fahordós érlelés után a magyaros 
ételek pompás kísérője. A Szekszárdi 
Bikavér és az Egri Bikavér borok fon-
tos alapanyaga.

Dr. Hajdu Edit

Családi nap 2019
Egyesületünk Családi napot szervez 2019. augusztus 3-án, szombaton 
a Bács-Kiskun megyei Lakiteleken, a kempingben (Zalán u. 2.), mely-
re mindenkit szeretettel várunk. (A kempinghez közúton a 44-es útról a 
Lakitelek-Kapásfalu; vagy Lakitelek-Tőserdő lejárónál kell lemenni. A kem-
ping a stranddal szemben, az árpádszállási vasúti megállóhoz közel ta-
lálható.) Érkezés reggel 8 órától folyamatosan, ki-ki addig marad délután, 
amíg kedve tartja. Strandolási lehetőség van. A program házigazdája Laki-
telek Község Önkormányzata; a főszervezők a lakiteleki tanyagondnokok: 
Tóth Sándor István és Gyapjas János.

A programban szerepel:
Polgármesteri köszöntő; szabadtéri főzés (hét bográcsban fő az étel: 

csemői, ágasegyházi, mórahalmi, öttömösi, ásotthalmi, tarhosi, domaszéki, 
lakiteleki mesterszakácsok); óriáspalacsinta-sütés; kelebiai lángos; 
Ásotthalom és Tarhos reggeli: zsíros kenyér paprika paradicsom, zsíros 
kenyér libatöpörtyűvel; vidám családi vetélkedő; a szatymazi Ficánkák fel-
lépése; családi vetélkedő és meglepetések.

A programra vendégként várjuk a Kishegyesi Női Fórum Egyesület tag-
jait, falu- és tanyagondnokokat családjukkal. Mindenki hozzon magával tá-
nyért, poharat, evőeszközt és innivalót (sört, bort, üdítőt) is saját részére. 
Az ebéd árát az egyesületi kasszából rendezzük. A családi vetélkedő díja-
zására családonként meglepetést várunk. (Ez bármi lehet, ami eszetekbe 
jut a befőttől a söprűig, a kiskanáltól a fakanálig, a gumibékától a kalapá-
csig. Nem muszáj érte boltba menni!)

A visszajelentkezéseket legkésőbb július 24-ig várjuk levélben, 
e-mailben, vagy telefonon 76/507-543. Amennyiben valaki a kempingben 
szeretne aludni, keresse a lakiteleki a tanyagondnokot, Tóth Sándor Istvánt 
(30/995-0390).


