Együttműködési megállapodások
Egyesületünk folyamatos működéséhez az egyéni tagdíjak és pályázati programfinanszírozások mellett szükség
van a falugondnokságokat működtető települések támogatására is. Ezért ebben az évben is az
önkormányzatokhoz fordulunk, hogy segítsék egyesületünk működtetését. Egy-egy önkormányzatnak jelképes
összeg az, ami egyesületünknek a folyamatos működés, kapcsolattartás lehetőségét jelenti. Ezért kérünk minden
önkormányzatot, támogassa működésünket.
1 %- os felajánlás
A személy-jövedelemadó bevallások időszaka május 22-vel lezárult. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adójuk 1 százalékával a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületét támogatták, s ezzel
hozzájárulnak szervezetünk működéséhez. Az így befolyt összeg felhasználásáról hírlevelünkben
beszámolunk.
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Új térképek
Elkészült a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének legújabb falu- és tanyagondnoki szolgálatait
is tartalmazó térképe. A térképeket Salánki Szilárd készítette.

Nyári rendezvényeink
Falugondnoki találkozó Üllésen
A soron következő falugondnoki találkozó szervezését Üllés Polgármesteri Hivatala vette
kézbe. Dr. Nyáriné Tajti Anna polgármester és a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
vezetősége minden kedves falugondnokot, tanyagondnokot, polgármestert, jegyzőt és
intézményvezetőt sok szeretettel meghív és elvár 2006. június 20-án Üllésre.

Családi nap Kunfehértón
Egyesületünk hagyományaihoz híven ez év júliusának utolsó szombatján
2006. július 29-én
CSALÁDI NAPOT szervez
a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón .
A programban szerepel szabadtéri főzés, vidám családi vetélkedő, vízparti pihenés, fürdési
lehetőség és meglepetések.
Akik a program szervezésében, lebonyolításában (sütés-főzés) szívesen részt vennének,
jelentkezzenek Csörszné Zelenák Katalinnál (06-76-505-846 vagy 06-30-433-2443)!
Az ebédet egyesületi kasszából biztosítjuk. Süteményt vagy pogácsát várunk egy-egy
tányérral a közösbe. Innivalót (sört, bort, üdítőt) mindenki hozhat magával.
A családi vetélkedő díjazására családonként 200 - 300.- Ft értékű meglepetést várunk.
(Ez bármi lehet, ami eszetekbe jut.)
Hozza magával mindenki a párját, gyermekét, barátját, barátnőjét, szüleit, s akit gondol!

A pontos helyszínekről és a programok részleteiről levélben értesítünk mindenkit.

támogatásával megvalósult programjaink
Látóúton Veszprém megyében
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjaival – ötvenegyen – március végén – április elején háromnapos
szakmai tapasztalatcserére indultunk. Célunk volt megismerkedni a megye látnivalóival, látogatást tenni falugondnokos
falvakban, találkozni falugondnokokkal, megismerni munkájukat, megismerni az ottani civil szervezetek életét. A
program szervezésében legfőbb segítőnk a Sajgó Bernadett, a Veszprém megyei egyesület koordinátora, valamint
Horváth Viola, a megyei Közművelődési Intézet igazgatója volt.
Utunk első állomása Fejér megye egyetlen tanyagondnoki szolgálata volt Igaron. Molnár István falugondnok és a
település polgármestere a települést jelző táblánál várt bennünket és az Igarhoz tartozó külterületet mutatták be, majd a
Faluházban tartottak tájékoztatót, s láttak bennünket vendégül. Kora délután értünk Zircre, a Bakony fővárosába, ahol
Sajgó Bernadett, volt kísérőnk és láthattuk a Bakonyi Természettudományi Múzeumot, a 65 000 kötetes Reguly Antal
apátsági műemlék könyvtárat, majd a perjel kalauzolásával az újonnan restaurált barokk apátsági templomot és az egyházi
bentlakásos szociális intézményt. Szállásunk Balatonalmádiban volt, ahol az este közös beszélgetéssel és Osztrogonácz
Béláné Annuska köszöntésével telt. Szombati napunkat a herendi Porcelánmanufaktúrában és Múzeumban kezdtük. A
porcelánmúzeumba lépve rendkívül sokoldalú képet kaphattunk az elmúlt közel 180 évről. A kiállítás a herendi
porcelánkészítés kezdeti éveitől napjainkig végigvonulva mutatta be a helyi alkotók remekműveit, melyeken keresztül
különböző korok és stílusok elevenedtek meg előttünk, valamint jól megfigyelhettük, hogyan finomodott, tökéletesedett a
porcelánkészítés, a formázás és festés technikája. A technológiai bemutató, a „minimanufaktúra” a porcelánkészítés egyes
állomásaiba is bepillantást engedett. Herenden a Kávézóban Horváth Viola mutatta be a Veszprém megyei civil
szervezeteket és beszélt az Intézet, valamint a falugondnoki egyesület együttműködéséről, válaszolva egyesületünk
tagjainak kérdéseire. Utunk következő állomása Magyarpolány volt, ahol a nemzeti örökség részeként számon tartott
nemzetiségi – sváb falu műemlékeiben gyönyörködhettünk: megnéztük a templomot, fölsétáltunk a kálváriára, majd a
megyei népművészeti alkotóházzal ismerkedtünk. Az alkotóház gondnoka, valamint a település papja bemutatta a
nemzetiségi település gondokkal teli múltját is. A nagyvázsonyi vár sok lépcsőjének megmászását kevesebben vállalták a
társaságból, a többiek lentről figyelték ebéd utáni pihenőjüket töltve a túrára vállalkozókat. Vöröstó alig 100 fős település,
ahol Varga Zsolt falugondnok mutatta be a települést, s megismerhettük Zsolt fafaragó munkáit is. Az esti órákban sétát
tettünk a Balaton partján. Vasárnap reggel a balatonfüredi Jókai villában irodalmi sétát tettünk felidézve Jókai Mór életét
és pályafutását, valamint balatoni emlékeit. Tihanyban az apátság, a múzeum és a Balaton szépségei varázsolták el az
úton résztvevőket. Utunkat veszprémi sétával zártuk.
Mindenkinek ajánljuk ezt az útvonalat, ha néhány napot szeretne eltölteni családjával Veszprém megyében.
www.falugondnoksag.hu;
Erdélyi kapcsolatok
www.tanyagondnoksag.hu
Egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogram Egyesületünk 300 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a
támogatásával saját honlapot készített. Nemzeti Civil Alapprogramból határon túli, erdélyi magyar
Célunk olyan honlap elkészítése és szervezetekkel való együttműködés erősítésére, közös programok
működtetése volt, mely a falugondnoki kidolgozására. Egyesületünk egy kis csapattal indul Erdélybe a szakmai
szolgálatok szükségleteire építve, elsősorban találkozó előkészítésére. Az előkészítésben és a tapasztalatcserén
az egyesület 5 megyéjében, illetve az ország Kemény Bertalan, a falugondnokság szülőatyja is részt vesz. Az első
egész területén teljes körű információkat kiutazás során célunk olyan alkalmas partnerszervezetek felkutatása,
szolgáltat. A weboldalon ismertetjük a melyek alkalmasak lehetnek a falugondnoki szolgálatok határainkon túli
szolgálatok
kialakulásának
történetét, meghonosítására, falu- és tanyagondnoki intézmény adaptációjára és
bemutatjuk
egyesületünket,
pályázati bevezetésére, esetleg üzemeltetésére. A második útra polgármesterek és
programjainkat
és
rendezvényeinket, falugondnokok is csatlakoznak a csapathoz, és beszámolóikkal segítik a
rendelkezésre bocsátjuk a falu- és magyarországi falu- és tanyagondnoki rendszer jogi, finanszírozási,
tanyagondnoki
szolgálatokat
érintő képzési és civil sajátosságainak bemutatását. A határon túliak
jogszabályokat. A honlapra felkerülnek a informálását, a szolgálatok bevezetésének katalizálását a falugondnoki
szolgálatokat,
településeket
érintő munkáról, a szabályozásról, a képzésről és a fejlesztési elképzelésekről,
legfontosabb hírek, a Duna-Tisza Közi a civil szervezeti hátteréről szóló kiadványokkal is segíteni kívánjuk.
Falugondnoki
Hírlevél.
A
honlapot Igény esetén, esetleg a program folytatásaként lehetőséget kívánunk
tanácsadásra (képzési, jogi, munkaügyi, biztosítani az érdeklődők magyarországi tanulmányútjára is. A program
pályázati) is alkalmassá kívánjuk tenni, a zárásaként az eredmények, tanulságok számbavétele, együttműködési
későbbiekben pedig biztosítani kívánjuk az e- lehetőségek kidolgozása és folytatással kapcsolatos teendők
learninget. Mindenkinek jó böngészést megfogalmazása lesz feladatunk.
kívánunk és várjuk az építő jellegű
észrevételeket!

ÖNKÉNTEST KERESÜNK
Egyesületünk sikeresen pályázott az Ötlet 2005 című programban, és
eredményeként felkerült az önkénteseket fogadó szervezetek listájára. A
pályázatban 1 fő önkéntes fogadását vállaltuk 10 hónapra, mely idő alatt az önkéntes munkatársnak
lehetősége nyílik munkatapasztalat szerzésére, képzésben való részvételre, kapcsolatépítésre, a falu- és
tanyagondnokságok, valamint a civil szféra sajátosságainak megismerésére. Önkéntesnek bárki
jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nincs 26 éves, nem rendelkezik sem munkaviszonnyal,
sem nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal.
Hazánkban a fiatalokat érintő munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt, évről évre egyre több
pályakezdő küzd a munkavállalás nehézségeivel. A munkaerő-piaci lehetőségek különösen korlátozottak a
megfelelő munkatapasztalat és szakmai gyakorlat nélküli pályakezdők számára. A kezdeti munkakeresési
lelkesedést hamar letörhetik a sorozatos visszautasítások, a fiatalok elveszíthetik munkával kapcsolatos
motivációjukat. A tartós munkanélküliség pszichés hatásai ma már nem ismeretlenek, az önbecsülés elvesztése,
a társas kapcsolatok beszűkülése, a családi és társadalmi függőség kialakulása tovább nehezíti a munka
világába való visszavezetést. A fiatalok szempontjából előnyös, ha első munkahelyi tapasztalatukat támogató
környezetben szerzik meg, ahol a felelősséget nem kell teljes egészében egyedül viselniük. Erre kiváló
lehetőséget biztosít az önkéntes munka.
Az önkéntesség olyan személyes akaratból végzett tevékenység, amiért közvetlen anyagi
ellenszolgáltatás nem jár. Az önkéntes tevékenység segít környezetünk és társadalmunk jobbá tételében, segíti a
társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység és társadalmi kirekesztődés csökkenéséhez. Az önkéntes
tevékenységet végzők saját erejüket adják társadalmi környezetük megváltoztatásához. Az önkéntes
tevékenység során az ember olyan alapvető emberi értékek mellé áll, mint a szolidaritás, az elfogadás vagy az
egymás felé fordulás. Az önkéntesség hozzájárul az önkéntes tevékenységet végző személyiségének
gazdagodásához, valamint a közösségi és társadalmi értékek gyarapodásához egyaránt.
Mi az, amiben mégis részesül az önkéntes?
Az önkéntes tevékenység során olyan lehetőségekbe kapcsolódhat be, amit más módon nem tudna
kipróbálni. Amellett, hogy barátokra tehet szert még értékes tapasztalatokat is gyűjthet. Az önkéntes
tevékenység esélyt jelenthet számára a közösségi életbe való bekapcsolódásra, a munkaerőpiacon elvárt
szerepek kipróbálására, a felelősségvállalás megélésére. Önkéntesként a munkahelyi közösség tagjává válhat,
felelősséget vállalhat a rá bízott feladatokért, megtapasztalhatja milyen csapatban és mégis önállóan dolgozni.
Az önkéntes tevékenység során megtapasztalhatja milyen érzés adni másoknak, milyen a közösség érdekében
egy jó célt szolgálni. Olyan élményeket szerezhet, amelyek értékes útravalóul szolgálnak a munka világában
való boldoguláshoz. Mindezeken felül minden fiatalt a következő juttatások illetnek meg:
- baleset- és felelősségbiztosítás 10 hónapon át;
- szállásköltség amennyiben a fiatal lakóhelyétől távolabb önkénteskedik;
- étkezési támogatás;
- útiköltség térítés (munkába járáshoz, hazautazáshoz);
- képzési, továbbképzési támogatás;
- munkaruházati támogatás;
- kommunikációs költségekhez való hozzájárulás;
- jutalom;
- a 10 hónap során munkavállalást segítő tanácsadásban, képzésben is részt vesznek a fiatalok;
- lehetőséget ad az egyéni elképzelések megvalósítására;
- támogató környezetben lehet munkatapasztalatot szerezni;
- a hangsúly nem egyedül a szakmai tudás megszerzésén van, hanem olyan képességeken, készségek
fejlesztésén is amik a sikeres elhelyezkedéshez szintén szükségesek.
Amennyiben a fent leírtak felkeltették érdeklődését, keresse munkatársunkat (Moiskó Csilla 06-76-507-543
vagy 06-20-382-9919) vagy ajánlja ismerőse, rokona figyelmébe a lehetőséget!

Falugondnoki találkozó Tompán
2006. május 16-án immár másodízben látta vendégül az ország egyik legfiatalabb városa Bács-Kiskun, Békés, Csongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye falugondnokságot működtető települései tanya- és falugondnokait polgármestereit,
jegyzőit, intézményvezetőit. A találkozó apropóját az egyik tompai falugondnoki autóbusz cseréje adta. Ez ünnep
alkalmából mintegy 120 vendég tisztelte meg a vendégszerető tompaiakat.
A várossal Lengyelné László Veronika polgármester asszony elbeszéléséből ismerkedhettünk meg. A születésekhalálozások nagyon rossz aránya ellenére a település a gyakorlatilag állandó népességét a betelepedések magas
arányának, és a külterületre költő nagy családoknak köszönheti. A helyiek büszkeségére a szükséges intézményhálózattal
teljes mértékben rendelkezik a kisváros. Megtalálható itt az óvoda, iskola, szociális otthon, idősek napközi otthona,
művelődési ház és az okmányiroda is. Az intézmények mindegyik gazdaságosan működik. A munkanélküliek alacsony
arányát a határátkelő szerencsés közelsége okozza.
Tompa város virágzását a példaértékű forrásszerzési aktivitásnak köszönheti. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy
2005-ben 22 pályázaton vettek részt sikeresen, és nyertek támogatást. A siker titka a jól átgondolt költségvetésnek is
köszönhető. 2004-ben a kiadások 20 %-át, 2005-ben a 15 %-át tudták fejlesztésre fordítani. 2006-ra a pályázati
forrásokon kívül bevételének 10 %-át tervezték be fejlesztési célokra.
Lengyelné László Veronika örömmel hangsúlyozta, hogy a Kiskunhalasi kistérségen belül Kelebiával és Kisszállással
létrehozott mikrotérség sikeresen és példaértékűen tevékenykedik. Minden területen együtt tudnak működik. Különösen
büszke arra, hogy erre a típusú együttműködésre senki nem kényszeríttette a résztvevő településeket. Alulról jövő
kezdeményezésként önként vállalták azt.
A helyi tanyagondnokságok működésének jellegét az adja, hogy ott mintegy 1200 lakos él a jellemzően közművesített
külterületi lakott helyeken. A tompai szolgálatok munkáját Szádeczki Béla és Szakáll András tanyagondnokok mutatták
be. Külön köszöntötték László István nyugdíjas falugondnokot. Friebert Gábor az egyesület tagjai nevében
megköszöntötte Osztrogonácz Béláné Annuskát, aki a Csikérián végzett falugondnoki munkájáért 2006. március 15-e
alkalmából állami kitüntetésben részesült, Miniszteri Elismerő Oklevéllel jutalmazták.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete aktuális munkájáról, terveiről tartott tájékoztatót követően a falugondnoki
találkozókon első alkalommal részt vevő, új tanya-, illetve falugondnoki szolgálatot működtető települések képviselői
mutatkoztak be. Így Kerekegyháza várost Dr. Czakó István polgármester, Bugac Nagyközséget pedig Heródekné Szász
Ágota jegyző révén ismerhettük meg. A négy domaszéki szolgálat beindításáról Gulácsiné Somogyi Ilona jegyző mesélt.
Gyuris László Kiskunmajsa és Fuszanecker Tibor Csengőd tanyagondnoka személyesen beszélt munkájáról.
A tanyagondnoki muzsikaszó ugyan elmaradt, de baráti beszélgetésben bőven lehetett része minden vendégnek. A finom
és bőséges ebédet követően az érdeklődők idegenvezető kíséretében tekinthették meg Tompa város műemlék jellegű
épületeit, a neogót stílusban épült Szent Anna-templomot és a Redl-kastélyt. Az épület tetejét fedő színes majolikát a
pécsi Zsolnay-gyár készítette. Kísérőnk, Szabó László az érdekes tudnivalók mellett e falak között átélt gyermekkori
élményeit és kedves történeteit is megosztotta velünk.

Sörkifli, ahogy Tompán szeretik
Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 db élesztő (5 dkg-os), ½ l tej, 3 ek
kristálycukor, 1 ek só, 2 dl étolaj, 250 g margarin.
A kevés cukorral elkevert tejben az élesztőt felfuttatjuk. A lisztbe
belekeverjük a 3 ek cukrot, 1 ek sót, a felfuttatott élesztőt és a 2 dl
olajat beleöntjük . Az egészet jól összedolgozzuk. Konyharuhával
letakarva kb 50 percet kelesztejük. A megkelt tésztát lisztezett
deszkára borítjuk és négy részre vágjuk. Az első részt kinyújtjuk 4
mm vastagságú kör formára. Éles késsel 16 cikkre vágjuk. A cikk
széles részére helyezünk egy csipet margarint, majd feltekerjük. A
kész kifliket tojással megkenjük, szezámmaggal, köménnyel, vagy
sajttal megszórjuk. A margarin mellé helyezhetünk egy vékony csík
sonkát, így még ízletesebb lesz a kiflink.
Jó étvágyat!

Állami és szakmai kitüntetések március
15-e alkalmából
Göncz Kinga ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlőségi miniszter
március 15-e alkalmából állami és
szakmai kitüntetéseket adott át az
ifjúságvédelem, a szociálpolitika, a
művészet
területén
tevékenykedő
szakembereknek,
művészeknek
a
március 13-án, a BM Duna Palotában
rendezett minisztériumi ünnepségen.
Göncz Kinga miniszter a szaktárca politikai államtitkárainak - Korózs Lajos,
Mesterházy Attila, valamint Teleki László - társaságában Sólyom László
köztársasági elnök megbízásából adta át az állami kitüntetéseket.
Az állampolgárok érdekeinek megfelelő új, hatékonyabb szociális
kezelésmódok, mentálhigiénés szolgáltatások kidolgozása és gyakorlati
alkalmazása területén együttesen kifejtett példamutató munkájuk elismeréséül: a
falugondnoki hálózat területén szociális érzékenységgel, empátiával kifejtett
sokrétű tanyagondnoki és egyesületi tevékenysége elismeréséül Osztrogonácz
Béláné, Csikéria Község Önkormányzata falugondnoka Miniszteri Elismerő
Oklevélben részesült.

Rövid híreink
Szövetségi ügyek
2006. április 3-án a Fejér Megyei Bíróság bejegyezte a Szövetség új vezetőségét.
Társelnökök: Szepes Péterné, Kucséber József, Csörsz Klára. Az elnöki funkció
megszűnt.
A november 24-i döntések érvénytelenségének kimondását kérte 3 egyesület –
közte egyesületünk is – a Fejér Megyei Bíróságtól. Ez még folyamatban van.
Falugondnoki képzések
Egyesületünk kezdeményezi a falugondnoki képzések térségünkben történő
megvalósítását. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményeztünk a Nemzeti
Család és Szociálpolitikai Intézettel, valamint a minisztériummal. Ehhez kérjük
a települések támogatását is.
Nyilvánosság
Ebben az évben többször szerepeltek már a megyei lapok hasábjain a falu- és
tanyagondnoki szolgálatok. Többször hírt adtak az új szolgálatok bevezetéséről
(például Bugac, Kerekegyháza, Jakabszállás), valamint egyesületünk is többször
szerepelt a híradásokban (Petőfi Népe, Kecskeméti Magazin)
Egyesületi iroda
Egyesületünk irodájában Kecskeméten, az Ipoly u.1/a. I/117. alatt
munkatársaink minden nap elérhetőek 8 – 17 óra között. Mindenkit szeretettel
várunk, ha Kecskeméten van néhány elintézendő feladata, mielőtt hazatér,
keresse fel az irodánkat is. Telefonon is várjuk a hívásokat a 76/505-846,
76/507-843-as telefonszámokon. Fax-számunk: 76/505-847

OSZTROGONÁCZ BÉLÁNÉ 1996
óta látja el a tanyagondnoki
feladatokat
Csikérián
egyszemélyes intézményként.
1988. január 1-től dolgozik
korábban a községi tanácsnál,
majd az önkormányzatnál, mint
házi szociális gondozó, majd
1996-ban a település lakóinak
bizalmából lett falugondnok.
Betegeket juttat el orvoshoz,
szakrendelésre.
Mindennapos
tevékenységei közé tartozik a
gyógyszerek
beszerzése,
bevásárlások
elvégzése,
az
ebédhordás 70 főre, az idősek
látogatása. Naponta 20 főnek
intézi ügyes-bajos dolgait a
különböző hivatalokban.
Feladatát
„szolgálat”-nak
tekintve nagy önállósággal több
évtizede példaértékűen végzi.
Lelkiismeretesség,
jó
kapcsolatteremtő
képesség,
szociális munkára termettség
jellemzi.
Az emberek gondját ismeri,
bizalmukat élvezi. Megszokott és
nélkülözhetetlen
szolgáltatást
végez a határmenti Bács-Kiskun
megyei településen Csikérián.
A Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesületének alakulása óta
vezetőségi tagja. Ezáltal nemcsak
a településen élők dolgaival
foglalkozik, hanem részt vállalhat
öt megyében az egyesülethez
tartozó szolgálatok segítésében is.
Feladatvállalásaira kivétel nélkül
minden
alkalommal
lehet
számítani, az egyesület minden
tagja tiszteli és szereti.
Osztrogonácz
Béláné
Annuska
munkájával,
segítőkészségével kivívta mind
Csikéria lakóinak, mind az
egyesület
tagjainak
megbecsülését. 1988-tól szociális
területen végzett munkájáért,
1996-tól nyújtott kimagasló,
sokrétű és példás tanyagondnoki
és egyesületi tevékenységéért,
faluja ellátásáért kitüntetését
javasoltuk.

Civilek szerepe a természetvédelemben
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában, a Természet Házában 2006.
április 26. polgári természetőrök, társadalmi szervezetek és hivatásos természetvédők
találkoztak egymással. Egyesületünket Moiskó Csilla képviselte.
A szervezők e fórummal ahhoz kívántak hozzájárulni, hogy a természetvédelmi tevékenység
még szélesebb társadalmi támogatást nyerjen, illetve, hogy feltárjuk azokat a közös
kezdeményezéseket, melyek a hivatásos természetvédelem és a civilek közötti együttműködést és kölcsönös
szerepvállalást erősíthetik.
A rendezvény "A fűz a holdvarázslat fája" című időszakos kiállítás ünnepélyes megnyitásával kezdődött. A
kiállítás a fűzfajokat sokoldalúan mutatta be utalva azok ökológiai jelentőségére, gazdasági hasznára,
kultúrtörténeti vonatkozásaira. A kiállítást Bodor Ferenc, Tiszaalpár polgármestere nyitotta meg, aki
településének sok évszázados fűzfákhoz kötődő hagyományaira utalt, mivel az itt élőknek a vesszőfonás sokáig
biztosított megélhetést. Magányos füzek, parti füzesek az emberek esztétikai érzékét is megragadják, ezért a
kiállításon a hódmezővásárhelyi festőművészek - Fodor József, Erdős Péter, Lelkes István - festményei mellett
Baranyai Antal fotói mutatták be a füzesek varázslatos világát. A kiállításon láthatók voltak még Kanalas János
népi iparművész vesszőtermékei is.
A program ezután egy tartalmas és építő szellemű fórummal folytatódott. Az igazgatóság munkatársai
továbbképzést (Natura 2000-es területek kijelöléséről és helyzetéről, természetvédelmi igazgatás jogi
változásai, Természetvédelmi Őrszolgálat helyzetét és feladatai) tartottak a megjelent polgári természettörők és
a civil természetvédelmi szervezetek részére. Az előadások után kérdések és hozzászólások hangoztak el.
A polgári természetőrök igénylik a jobb információáramlást és megerősítették, hogy készek továbbra is
hozzájárulni a regionális természetvédelem sikeréhez. Kállay György igazgató megköszönte eddigi munkájukat
és támogatásáról biztosította az önkénteseket.
A fórum délutáni részében társadalmi szervetek bemutatkozására került sor. A bemutatkozások alapján az
állapítható meg, hogy a civil szervezetek tevékenysége rendkívül sokoldalú. A megnyilatkozások arra is
kitértek, hogy a civil szervetek a továbbiakban is építenek a partnerségre. Konkrét kezdeményezések is
megfogalmazódtak a civil szervezetek részéről.
Kállay György igazgató összegzésül az alábbiakat emelte ki: a civil szervezetek munkájára nagy szükség van,
tevékenységük nem nélkülözhető. A közös értékmentés, a kutatás, a helyi védett értékek megóvása és
gazdagítása, a tudatformálás és a bemutatás terén lehet az együttműködés hasznos. Nagy jelentőséget
tulajdonított a közös pályázatoknak.
A természetőrök örömüknek adtak hangot, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete is csatlakozott
a civil természetvédők köréhez, és részt vett a közös gondolkodásban. Egyesültünk vállalta, hogy a térségünket
érintő hírek, információk terjesztésében, és a környezettudatos gondolkodás kialakításában együttműködik a
nemzeti parkkal.

Falugondnoki képzés az ’56-os Múzeumban
Egyesületünk 2006. május 10-én Kiskunmajsán, az ’56-os Múzeumban tartotta egyik gyakorlati
képzését.
1999. március 14-én avatták fel Kiskunmajsán az ország első és mindmáig egyetlen '56-os múzeumát. Alapítója
Pongrátz Gergely, a Corvin köz legendás főparancsnoka, aki saját erőből állított emléket 1956 hőseinek.
Pongrátz Gergely, az '56-os Forradalom és Szabadságharc leverése után Magyarország elhagyására kényszerült,
és csak 1990. március 12-én tért vissza, miután levették a tiltott névjegyzékről.
Visszatérte után elkövetett mindent azért, hogy a nehéz helyzetben élő '56-os bajtársainak megfelelő
életkörülményeket biztosítson. A Mátyásföldön lévő laktanyában állami segítséggel otthont szerzett a rászoruló
'56-osoknak, valamint itt hozta létre múzeumát is. Igaztalan támadásoknak köszönhetően azonban el kellett
költöztetnie a múzeumot Kiskunmajsára, egy régi - Klebelsberg Kunó korabeli iskolaalapítások idején épült népiskola épületbe.
A kiállított relikviák, fotók, könyvek, dokumentumok, képzőművészeti alkotások jórészét az egykori bajtársak
ajánlották fel. A Hadtörténeti Múzeum révén korabeli arzenál is megtekinthető a Molotov-koktéltól a T-55-ös
harckocsiig, de a gyűjtemény állandóan bővül magánszemélyek által felajánlott újabb dokumentumokkal és
tárgyakkal.
Az '56-os múzeummal szemközti területen az 1956-os Forradalom és Szabadságharc mártírjainak tiszteletére
szentelték fel a Pongrátz Gergely által építtetett kápolnát. A kápolna építéséhez Pongrátz Gergely semmilyen
állami segítséget nem kapott, számos, hazáját szerető, igaz ember adakozásából gyűlt össze a megvalósításhoz
szükséges összeg. Az ovális alaprajzú templom egy álló és egy csonka tornyával a győztes forradalom és a
levert szabadságharc szimbólumát hirdeti. A kápolna belsejében az oltár két oldalán 338 fekete márványtábla
őrzi az ismertté vált áldozatok nevét, foglalkozását, születési és kivégzésük napját. A két üresen hagyott
márványtábla ismeretlen hősöké. A kápolnában minden hónap utolsó vasárnapján és minden egyházi és
nemzeti ünnepeken 16 órakor szentmisét tartanak.
Annak érdekében, hogy a magyar fiatalok, anyaországbeliek és határon túliak minél többet halhassanak arról,
mi is történt 1956-ban, az 56-os Történelmi Alapítvány minden évben ifjúsági táborokat szervez. A fiatalok itt
találkozhatnak a még köztünk lévõ szabadságharcosokkal, történészekkel, közéleti személyiségekkel.
"Alighanem a kápolna felépítése, felszentelése lesz az utolsó cselekedet életemben, amit ötvenhatért tettem. A
pont életem végén..." - így vallott a szamosújvári születésű főparancsnok, a hetvenedik születésnapjára
megjelent kötetben. Pongrátz Gergelyt, aki a múzeum területén nyaranta '56-os nyári táborokat szervez a
Kárpát-medencében élő középiskolások számára, 2002-ben Kiskunmajsa díszpolgárává választották.

Cím: 6120 Kiskunmajsa Marispuszta 244
A múzeum nyitva: mindennap 9-16 óráig, nyáron 9-19 óráig
Telefon: (77) 481-765

Natura 2000, az Európai Unió ökológiai A Natura 2000 területek kihirdetésétől fogva
(melyeket helyrajzi szám alapján határoznak meg) a
hálózata
Idősgondozással kapcsolatos ismeretek tanya- és falugondnokoknak: A program öt témakört dolgoz fel: a
jogi kérdések mellett szociológiai, egészségügyi, mentálhigiénés és pszichológiai témakörökben szerezhetnek
ismereteket a falugondnokok.
A továbbképzés 6 x 1 nap. Szeptemberben kezdődik.
Informatikai alapismeretek, Internet használatához kapcsolódó ismeretek tanya- és falugondnokoknak:
2 csoportot indíthat ebben az évben egyesületünk. 8 alkalommal, alkalmanként 4-4 órát vesz igénybe a
tanfolyam. (A másik két csoportot 2007 elején indítjuk.)
Demokrácia – önkormányzat – önkormányzatiság – tanya- és falugondnokok számára: a továbbképzést
2x3 napos bentlakásos formában valósítjuk meg. Miután a képzésre Baranya megyéből és a Duna-Tisza közéről
arányosan jelentkeztek az egyik bentlakás Alsómocsoládon, a másik Kecskeméten lesz. Tervezett időpont:
június második fele és szeptember.
Jogi ismeretek falu- és tanyagondnokok részére: a továbbképzést 2x3 napos bentlakásos formában valósítjuk
meg. Miután a képzésre Baranya megyéből és a Duna-Tisza közéről arányosan jelentkeztek az egyik bentlakás
Ivánbattyánban, a másik Kecskeméten lesz. Tervezett időpont: június második fele és szeptember.
Pályázati források és a pályázatírás gyakorlata tanya- és falugondnokoknak: E tanfolyam azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy az aprófalvak helyzetét, lehetőségeit középpontba állítva megismertesse a tanya- és
falugondnokokat a hazai és az európai uniós pályázati forrásokkal. Ugyanis szükség van olyan pályázatíró, a
pályázati rendszert megismertető képzésre, amely kifejezetten az aprófalvakra koncentrál. A továbbképzést 2x3
napos bentlakásos formában valósítjuk meg. Miután a képzésre Baranya megyéből és a Duna-Tisza közéről
arányosan jelentkeztek az egyik bentlakás Bicsérd, a másik Kecskeméten lesz. Tervezett időpont: augusztus
vége és október.
A képzésről mindenki egyénileg is kap értesítést.
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Nők munkaerőpiaci reintegrációja
2006. április 1-jével a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete megkezdte második HEFOP-os programját
6 önkormányzattal együttműködve. A projekt keretében 15 nőt segítünk munkához, mely során a programba
bevontak szakmai képzésben és képesség, készségfejlesztésben is részesülnek. Térségünk 6 településének
önkormányzata (Ordas, Újszilvás, Kunbaracs, Fülöpjakab, Fülöpháza, Harkakötöny) 13 főt, Egyesületünk 2 fő
foglalkoztatását vállalta. A projektmenedzsment felállt (projektvezető: Csörszné Zelenák Katalin), a
munkaprogram és a kommunikációs stratégia elkészült. Szervezetünk a megkezdte az alkalmazni kívánt két fő
kiválasztását.. A jövő hónapban az együttműködő partnerek Fülöpjakabon találkoznak Csáki Béla polgármester
úr meghívásával élve. Az előkészítéseket követően október 1-jével kezdődik meg a kiválasztottak képzése,
mellyel egy időben a gyakorlati munkatapasztalat megszerzésre is lehetőségük nyílik. A 6 hónapos felkészítés
után a program lehetővé teszi a 15 fő 6 havi foglalkoztatását is. Bízunk benne, hogy programunk
eredményeként a képzésbe és foglalkoztatásba bevont nők nagyobb eséllyel lépnek fel a munkaerőpiacon,
esetleg továbbfoglalkoztatásuk is megoldhatóvá válik.

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy
olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely
a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,
vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül
biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és
hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük
fenntartásához, illetve helyreállításához.
A kijelölendő területeket két irányelv foglalja
magába: madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) és az
élőhely-védelmi
irányelv
(43/92/EGK).
A
madárvédelmi irányelv általános célja a tagállamok
területén, természetes módon előforduló összes
madárfaj védelme. Az élőhely-védelmi irányelv fő
célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok
és élőhely-típusok hosszú távú fennmaradásának
biztosítása, természetes elterjedésük szinten tartásával
vagy növelésével.
Az unió 25 tagállamában összesen kilenc régiót
különítettek el növényzeti és éghajlati tulajdonságok
alapján. A pannon régió legnagyobb részt
Magyarország területén található. A csak hazánk
területén előforduló élőhely-típusok és fajok ún.
„pannonikumok” esetében különösen nagy a
felelősségünk, hiszen fennmaradásuk az unión belül
elsősorban hazánkon múlik. Ilyen a pannon régióra
jellemző élőhelyek a pannon lejtősztyeppek és
sziklafüves lejtők, a pannon löszgyepek és homoki
gyepek, a fás élőhelyek közül a pannon gyertyános
tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok.
Kiemelt jelentőségű bennszülött fajaink például a
magyar kökörcsin, a pilisi len, a magyarföldi husáng,
a magyar vakcsiga és a rákosi vipera. A hazai
területek kijelölése (mintegy 1,91 millió hektárt, mely
az ország területének 20,6%-a) az irányelvben előírt
kritériumok messzemenő figyelembe vételével történt,
és térségünk több falu- és tanyagondnokos települését
is érinti.

tagállamok meghozzák a szükséges védelmi
intézkedéseket. A területek védelme megvalósulhat
jogszabályi tiltással, de emellett hatósági vagy a
gazdálkodókkal kötött szerződéses megoldás is
alkalmazható. A magyar Natura 2000 területek uniós
kihirdetése 2006 közepén várható. A kijelölt területek
helyrajzi számai elérhetők lesznek a nemzeti parkok
igazgatóságánál vagy a www.kvvm.hu honlapon.
A változások leginkább a gazdálkodókat fogják
érinteni,
a
tulajdonukban
lévő
földeken
gondoskodniuk kell majd a védelem alatt álló
fajokról. Az Élőhely-védelmi Irányelv azonban
egyértelműen kifejezi, hogy a területek kijelölésével
nem a gazdasági fejlődés leállítása, nem zárt
rezervátumok létrehozása a cél. A gazdálkodás
bizonyos formái a területen továbbra is folytathatók,
ha az összeegyeztethető a védelemmel. Akik jelenleg
némi aggodalommal gondolnak arra, hogy az ő
földjeik is bekerülnek a hálózatba, ami azzal járhat,
hogy változatniuk kell a jelenlegi termelési
struktúrájukon és az eddigi intenzív gazdálkodást az
agrár-környezetgazdálkodás fogja felváltani, azok
megnyugtatására szolgáljon, hogy 2007-től a
gazdálkodók támogatást kaphatnak a Natura 2000
hálózatba
került
területeik
után.
Az
agrártámogatások igénybevétele várhatóan két módon
lesz lehetséges. Bizonyos természetbarát művelési
módok önkéntes vállalásával, illetve a fajok vagy
élőhelyek megőrzése céljából előírt korlátozások
miatt kieső jövedelem kompenzálásával.
A Natura 2000 hálózat jelentős mértékben hozzá fog
járulni a vidék fenntartható fejlődéséhez, a vidéki
munkaerő foglalkoztatásának növelésével, alternatív
jövedelemszerzési lehetőségek teremtésével, a vidék
turisztikai vonzerejének növelésével, biotermékek
kereskedelmével és az agrár-környezetvédelmi
intézkedésekkel.
A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy
Magyarország természeti értékei, egy az eddiginél
magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak,
ami
nagymértékben
támogatja
a
hazai
természetvédelmi
törekvéseket
és
munkákat,
elősegítve páratlanul gazdag természeti értékeink
hatékonyabb védelmét.

H u má n e r ő f o r r á s- f e j l e s z t é s i O p e r a t í v P r o g r a mj a in k
„Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élők
társadalmi befogadásának előmozdításáért”
HEFOP – 2.2.1-P.-2004-07-0036/4.0
Sokszor értesítést adtunk arról, hogy a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség együttműködve a Baranya
Megyei Falugondnokok Egyesületével és a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával továbbképzési programot valósít
meg falu- és tanyagondnokok bevonásával.

munka ma sem 8 órás munkakör. Gyakran ennél sokkal több időt töltenek el a falustársak gondjainak
megoldásával. A néhány helyen már spontán módon működő gyakorlat alapján úgy tűnik, hogy egyre inkább
elengedhetetlenné válik egy támogató hálózat felépítése, illetve a helyben adódó lehetőségek kihasználása.
Ezen a téren nagy szerepe lehet az olyan falugondnokoknak segítő önkénteseknek, akik minden feladat
megoldásához hozzájárulhatnak a maguk kompetenciahatárai között. Az önkéntesek bevonásával szélesíthető a
falugondnoki szolgálatok működése.
Az említett HEFOP pályázati program fontos eleme egy önkéntes alapon működő támogató hálózat kialakítása. A
pályázati programban egyesületünk a baranyai egyesülethez hasonlóan lehetőséget kapott arra, hogy 10 tanya- és
falugondnokokat segítő önkéntesnek felkészítő képzést szervezzen. Az egyes önkéntesek az általuk vállalt falu-,
illetve tanyagondnoki munka, s a település sajátosságainak megfelelő falugondnoki továbbképzésen vehetnek
részt.
Egyesületünk megkezdte a projekt önkénteseinek megkeresését, kiválasztását és velük a projekt céljainak
megismertetését. Ehhez tagjaink segítségére van szükségünk.

Felvétel… Tessék…
A projekt keretében nemcsak továbbképzési programok kerülnek
kidolgozásra és lebonyolításra, hanem terveink között szerepel egy
módszertani film, egy oktatási segédanyag elkészítése is. A filmet a
továbbképzések, illetve az alapképzések során kívánjuk bemutatni
falugondnokainknak, kedvet teremtve a kötelező képzésekhez.
A film elkészítésével célunk az érdeklődés felkeltése, az egész életen át tartó
tanulás szemléletének kialakítása, bemutatva a falugondnoki szolgálatok
sokszínűségét és a szolgálatok értékeit. A film elképzelését Kemény Bertalan
vetette papírra, s a forgatókönyvet Moiskó Csilla készítette.
A film elkészítésének módszeréül irányított csoportos beszélgetést (irányította Székely Kovács Eszter) és
egyéni interjúkat választottunk. A beszélgetésre, eszmecserére falugondnokokat, tanyagondnokokat,
polgármestereket és a hálózatban tevékenykedő szakembereket invitáltuk meg, akik a tevékenységükkel
gazdagítják a szolgálatok értékeit, sokszínűségét.
A forgatások sikeresen befejeződtek. A felvételeken részt vett falu- és tanyagondnokok: Polyák Tibor
(Fülöpjakab), Szőke Pál (Harkakötöny), Gazdik Róbert (Kunadacs), Kovácsné Kacz Erika (Röszke), Nagy
Zsolt Sándorné (Csárdaszállás), Bogdán Zsigmond (Lórév), Risecskin Dénes (Ordas), Fehér Dezső
(Drávasztára), id. Nagy Árpád (Bogdása), ifj. Nagy Árpád (Bogdása).
A csoportbeszélgetésben részt vett vagy interjút adott polgármesterek: Szabó Zsolt (Ordas), Maczkó József
(Kelebia), Pfeffer Ferenc (Tiszainoka), Alexov Lyubomir (Lórév), Csáki Béla (Fülöpjakab).
A fenti személyeken túl a szakmai beszélgetéseken jelen volt: Kemény Bertalan, Jávor Károly, Faludi Erika,
Csörszné Zelenák Katalin.
Mindannyiuk segítő közreműködéséért köszönet jár. Külön köszönetet érdemel Ordas, Lórév, Kunadacs és
Fülöpjakab polgármestere, falugondnoka, tanyagondnoka és kollégáik, akik biztosították számunkra a forgatás
helyszíneit, annak zökkenőmentes lebonyolítását.

A falugondnokok munkáját segítő önkéntesek
A falugondnoki hálózat a kistelepüléseken és tanyás térségekben élő népesség igényeihez és a közösségek
életéhez igazodóan több helyi szereplő együttműködésével jött létre. A falugondnok a szociális jelzőrendszer
egyik fontos elemévé váltak, nagyobb érzékenységgel és kisebb időbeli eltéréssel képesek jelezni a felmerülő
problémákat, és beavatkozni saját lehetőségeik szintjén. Azonban alapvető probléma, hogy a falugondnoki

Kérjük, jelentkezzenek azok a tanya- és falugondnokok, akik már jelenleg is együttműködnek olyan
helyi segítőkkel, akik mindezt saját elhatározásukból, ellenszolgáltatás nélkül végzik, vagy ahol a falu- és
tanyagondnokokat állandó személy helyettesíti. Azok jelentkezését is várjuk, ugyan még nem rendelkeznek
ilyen támogató partnerrel, de tudnak olyan jelentkezőről, akik esetenként szívesen segítenék munkáját. Kérjük,
hogy telefonon (06-76-505-846), vagy írásban (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.) mutassátok be a választott
önkénteseiteket (neve és elérhetősége is szükséges), és azokat a feladatokat, melyekben az
együttműködésetek eredményes lehet.

Indulnak a továbbképzések
Befejeződtek az Európai Uniós pályázati támogatással történő továbbképzésekre szóló jelentkezések
egyesületünkben. A program keretében 11 továbbképzés megszervezésére van lehetőség a baranyai és a DunaTisza Közi Egyesület területén. Öt megyéből (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest,)
várta egyesületünk a jelentkezéseket. 69 falugondnok jelentkezett be, s többen két képzést is megjelöltek.
Egyesületünkből az alábbi továbbképzéseken való részvételre van igény:
Alternatív jövedelemszerzési technikák: A tanya- és falugondnokok áldozatos munkával megpróbálják
élhetővé tenni a mindennapokat, segítik a megmaradást, az ottmaradást. A továbbképzési program ebben, a
gyakran szélmalom-harcnak tűnhető, de mindenképpen nélkülözhetetlen és tiszteletre méltó szolgálatban kíván
bátorítást és megerősítést adni. E program célja a kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása egy
gyakorlat-hangsúlyos, orientáló és interaktív képzéssel.
A továbbképzés 6 x 1 napot vesz igénybe. Tanfolyamvezető: Jávor Károly. Június második felében indul a
képzés. A fertődi és a mezőföldi látogatás egy ott-alvással valósul meg. A nyitó és záró napra Kecskeméten
kerül sor, a többi napon a képzés tapasztalatcsere látogatással lesz egybekötve. Megyénként közösen oldjuk
meg a tapasztalatcsere látogatásra való eljutást. Ennek költségeit a képzésbe beterveztük.
Falugondnoki és tanyagondnoki munka a gyakorlatban: a továbbképzés célja a falu- és tanyagondnokokat
olyan információkhoz segíteni, amelynek birtokában naprakészen végezhetik feladataikat, a falu és a tanyavilág
egésze érdekében folytatott segítő tevékenységüket. Az előadások során egészségügyi ismereteket tanulhatnak,
emellett a KRESZ-módosításokkal és gépjármű üzemeltetési ismereteket is szerezhetnek, megismerkedhetnek,
szert tehetnek baleset-megelőzési, bűnmegelőzési ismeretekre, tanyavédelmi információkra is.
A továbbképzés 6 x 1 nap. Szeptemberben kezdődik.

