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Duna–Tisza Közi

Falugondnoki
H í r l ev é l

X. évfolyam, 39. szám

Ösztönzés

A

nõk munkaerõ-piaci reintegrációja
címû pályázatról 2005. nyarán értesültünk. Az volt az elképzelésünk, hogy
olyan településeket keressünk fel, ahol
magas a munkanélküliség, létezik tanyaés falugondnoki szolgálat, és akik szívesen mûködnének velünk együtt egy európai uniós pályázatban. Így esett a választás: Újszilvás, Ordas, Kunbaracs,
Harkakötöny, Fülöpjakab, Fülöpháza településekre és azok önkormányzataira.
Már a pályázat elkészítése is komoly
munkálatokkal járt. Elõtanulmányt készítettünk dr. Duró Annamária tanyakutató
vezetésével. A célunk az volt, hogy igazoljuk a program megvalósításának szükségességét. A tanulmány rámutatott, hogy
ezeken a településeken nagyon magas a
rejtett munkanélküliek száma.
A pályázat benyújtása után 4-5 hónappal már tudtuk, hogy nyertes európai uniós pályázattal büszkélkedhetünk, de a támogatási szerzõdés megkötése még váratott magára 6-7 hónapot. A támogatási
szerzõdés aláírásakor már zajlott a program elõkészítése. Felállt a projektmenedzsment, a projektiroda, elkészült a nyilvánossági stratégia, megkezdõdött a toborzási koncepció kidolgozása a konzorciumi partnerekkel szoros együttmûködésben. A program minden település saját orgánumában meghirdetésre került: hírlevelekben, interneten, hirdetõtáblán. A jelentkezések száma településenként igen eltérõ volt. A pályázatok formai szûrését személyes elbeszélgetések követték. Szakmai csapat tett javaslatot a programba bevont személyekre, de mindenhol a képviselõ-testület döntött annak elfogadásáról
vagy elutasításáról. A választás sehol sem
volt könnyû. Olyan hölgyek felkutatására
törekedtünk, akikben megvolt a tervezett
munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzésének képessége.
A tervezett munkakörök, a célcsoport
képességei, ismeretei, végzettsége alapján hozzáláttunk a falu/tanyasegítõi képzési program adaptációjához. A képzés
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2007/4. Különszám
Babits Mihály:

Hazám!
(részlet)

Az igazi ország

Európa

Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismert se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,
mert nem holt rög, hanem élõ lélek.
Galamb álom! s rókák rágtak érte;
odu-féltõ kapzsi szenvedélyek.
Az én álmom sohse legyen róka!
Az én tanyám’ magassága védje!
Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.

Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat!
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak,
Mont Blanc süllyedt, narancsfák kináltak,
láttam népet, mordat és vidámat:
így találtam nagyobbik hazámat.
Rómát fiús tisztelettel jártam,
mintha õseim városa volna
és Avignon nevetett, mint Tolna,
vígan fürdött egyazon sugárban
és egy lélek font be néptõl népig
messze földrészt eleven hálóba:
egy lélek, egy ország végtül-végig
magát-tépõ hazám: Európa.
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olyan új modulokkal bõvült, mint például
kommunikáció, számítógépes és internetes ismeretek, közmûvelõdés, tanulásmódszertan. Célunk nem az volt, hogy
lexikális tudást adjunk, kérjünk számon,
és OKJ-s bizonyítványt nyújthassunk át,
hanem kíváncsivá, a világra nyitottabbá,
magabiztosabbá kívántuk tenni a képzésbe bevont hölgyeket.
A képzés 2006. október 1-jével kezdõdött. Hétfõn és szerdán elméleti képzésen vettek részt a hallgatók, kedden,
csütörtökön és pénteken a késõbbi munkahelyen gyakorlati tapasztalatszerzésre
nyílt lehetõségük. A képzést tovább színesítették az intézménylátogatások és a
speciális képzések (nonprofit és pályázatírási ismeretek).
Úgy gondoljuk, a képzésen megszerzett ismereteket a nyílt munkaerõpiacon
is apró pénzre lehet váltani, sõt az itt elhangzottak a magánéletben is hasznosíthatók. A képzés eredményeként
nemcsak a segítõ szakmáról, a környe-

zetükrõl, hanem saját magukról is többet
megtudhattak a hallgatók.
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a
programba részt vevõ hölgyek közvetlenül is megismerjék a tanya- és falugondnokok munkáját, ezért még a képzés
alatt mindenki részt vett 1-1 napos munkabemutatáson, ahol bepillantást nyerhettek a mindennapi munkába. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Király Istvánné
(Újszilvás), Polyák Tibor (Fülöpjakab),
Csernák Lászlóné (Fülöpháza), Szõke
Pál (Harkakötöny), Kecskeméti Zoltán
(Kunbaracs) és Risecskin Dénes (Ordas)
falu- és tanyagondnokainak az ebben való közremûködésüket.
Annak érdekében, hogy a hölgyek, a
falugondnokok, az oktatók minél jobban
megismerhessék egymást, szabadidõs
programokat is szerveztünk. Egy napot
töltöttünk el közösen a Rendek-tanyán,
voltunk színházban, továbbá tervezzük a
konzorcium településeinek meglátogatását, július végére pedig családi napot
szervezünk Kunfehértón.
A program teljes megvalósítására 30

millió forint áll rendelkezésre pályázati
forrásból. Ebbõl az összegbõl többek között finanszírozni tudjuk a programba bevont hölgyek képzési támogatását, munkabérét, járulékait, az oktatók, mentorok,
tanácsadók és a projektmenedzsment
díjazását. A szerzõdés aláírása után
kaptunk 20 százalék elõleget, de a program alapvetõen utófinanszírozású. Ez
alapjában véve nem is lenne probléma,
hiszen a pályázat benyújtásakor is tisztában voltunk ezzel, de az elszámolások
rendjének és határidejének változásai
még egy likvid szervezetnek is fizetési
nehézséget okoznak.
Magam és az egyesület nevében
szeretném megköszönni a hallgatóknak, az önkormányzatoknak, a polgármestereknek, a jegyzõknek, az önkormányzati munkatársaknak, a falu- és
tanyagondnokoknak, az oktatóknak és
a tanácsadóknak a korrekt együttmûködést, és a továbbiakban is jó munkát, szép eredményeket kívánok mindenkinek.
Csörszné Zelenák Katalin

Nõk munkaerõ-piaci visszatérésének ösztönzése

A

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító
Hatósága 2004–2006-os idõszakban három körben pályázatot hirdetett a Nõk munkaerõpiacra való visszatérésének
ösztönzése címmel.
A meghirdetett pályázati program olyan projekteket támogatott, amelyek a nõk szükségleteihez igazodva szerveznek személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat a munkaerõpiacra való visszatérés vagy vállalkozóvá válás érdekében.
A pályázati programban két komponens megvalósítására
lehetett pályázni. Az 1. komponens A nõk foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezés esetében a nõk munkaerõpiaci (re)integrációját vagy munkaerõpiacon maradását támogatták, melyek olyan programelemeket tartalmaztak, mint
a fejlesztés, képzés, igényeikhez illeszkedõ foglalkoztatási
szolgáltatás és munkaerõ-piaci elhelyezés. 2. A nõi vállalkozások megerõsítése személyes támogató szolgáltatásokkal
és kommunikációs tevékenységek szervezésével címû komponens esetében mûködõ vagy induló nõi vállalkozásoknak
nyújtott személyre szabott támogató szolgáltatásokat, valamint támogató hálózatok kialakítását támogatták.
Az 1. komponens keretében támogatható projektek célcsoportjai azok a 16 éven felüli, aktív korú munka nélküli, inaktív
vagy elbocsátás által veszélyeztetett nõk voltak, akik munkavállalóként vagy vállalkozóként kívántak a munkaerõpiacra
belépni, visszatérni vagy ott maradni. A projektek résztvevõinek kiválasztása során különös figyelmet kellett fordítani a
gyermekgondozás vagy hozzátartozó otthoni ápolását követõen a munkaerõpiacra visszatérni kívánó nõk, valamint a 40
év feletti nõk csoportjára. Azaz a hátrányos helyzetû nõkre.

A programnak Magyarország területén kellett megvalósulnia minimum 12, de maximum 24 hónap alatt. A megvalósításra igényelhetõ összeg felsõ határa 30 600 000 Ft volt.
A pályázati program keretében a két komponensre a
2004–2006-os idõszakban a teljes támogatási keret 2 milliárd 140 millió forint volt, melybõl mintegy 100 program valósult, valósul meg.
A Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete konzorciumban Ordas, Harkakötöny, Kunbaracs, Fülöpjakab,
Fülöpháza és Újszilvás települések önkormányzataival az
elsõ komponensre nyújtotta be pályázatát 2005 augusztusában A nõk munkavállalásának ösztönzése az aprófalvakban és a tanyavilágban címmel. A projektben munkanélküli
és munkájukban veszélyeztetett nõk számára kívánt lehetõséget nyújtani képzéssel, foglalkoztatással, kiegészítõ
komplex szolgáltatásokkal (gyermekfelügyelet, idõs hozzátartozók ellátásában segítség). A falugondnok egyesület
szakmai stábját is erõsíteni kívánta foglalkoztatással.
A projekt a célcsoport lehetõségeinek és szükségleteinek
figyelembevételével, a partnerként bevont önkormányzatok
részvételével, szakértõk bevonásával valósul meg.
Az egyesület mûködési területén falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgálattal rendelkezõ településeken úgy kívánták bõvíteni a nõi foglalkoztatást, hogy a munkába álló
nõk falu- és tanyasegítõként a falu- és tanyagondnoki munkavégzést, a közösségi és szociális ellátást segítsék. A projekt innovatív elemeként tervezzük az önkormányzatokkal
együttmûködve a gyakorlati képzés már konkrét munkahelyi körülmények közötti megvalósulását. A megvalósítás
helyszíne: Bács-Kiskun és Pest megye 7 települése.
Moiskó Csilla
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Mintaérték
agyon jelentõs folyamatba kezdtünk ezzel az uniós
N
pályázattal. Számba vettem, hogy mi minden együttmûködés volt ahhoz szükséges, hogy idáig eljussunk. A

Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív Programokban
nagyon lényeges lenne mindaz, amit a könyvtárak hozzá
tudnának tenni a tanulás oldaláról. Erõsen megdöbbentem, amikor a pályázat kiírásában az szerepelt, hogy intézményemmel nem tudok elindulni, noha egy akkreditált
felnõttképzõ intézmény vagyunk, mert a kiírók máshová
osztották ezt a feladatot. Ezt a magam lehetõségeiben
és módján természetesen több ponton igyekeztem felülvizsgáltatni. Hiszen ma a tanulást és a könyvtárakat egymástól elválasztani, vagy nem felismerni ennek lényeges
kapcsolódási pontját, hiba.
Ezért különösen örültem annak, amikor megkeresett a
falugondnoki egyesület, hogy segítsünk abban, amit mint
intézmény is hosszú idõ óta teszünk. Hiszen a könyvtárunkban folyó kifejezetten internetes tanfolyamok
bonyolításában, hogy a digitális olvasás és írás megtanítása, ebben elkötelezettek vagyunk, és komoly gyakorlattal rendelkezünk. Ez a mostani együttmûködés mintaértéke. Többek között például abban, hogy hogyan tud
egy intézmény a maga infrastruktúrájával, a maga felkészültségével, humán erõforrásával hozzájárulni egy
szervezõ, nagyon aktív civil szervezetnek a programjához, és hogy tud olyan valós megoldásokat keresni, ami
ma az önkormányzatok szempontjából az egyik legnehezebb kérdés. Hogy tudnak-e és milyen módon embereket
munkához juttatni, hogy ezek az emberek tovább tudjanak segíteni? Annak kifejezetten örültem, hogy az apró-

Fülöpjakab
ülöpjakab 1130 lakosú település Bács-Kiskun megyében,
F
Kiskunfélegyháza Kistérségéhez

tartozik, az 5302-es út mentén az
M5-ös autópálya kiskunfélegyházi
csomópontjától 7 km-re. Közigazgatási területe 2316 hektár, a település gyenge termõhelyi adottságú, a Duna és a Tisza közötti „homokháti” vízválasztón helyezkedik
el. 1989. január 1-jétõl van önálló
státusa, elõtte Kunszállás lakott része volt.
A lakosság 2/3-a (739 fõ) külterületen, tanyán él. A külterületi lakosságra az önkormányzat kiemelten
odafigyel, a külterületen élõ rászorultak érdekében 1999-ben önerõbõl létrehozta a falugondnoki szolgálatot, melynek munkája ma már
nélkülözhetetlen. A helyi mezõgazdasági szövetkezet felszámolásával

falvakról, a tanyavilágról van szó. Aki ismer engem, az
tudja, hogy elkötelezett vagyok abban, hogy ezeken a
kistelepüléseken a legtöbb eszközzel próbáljunk meg
abban segíteni, hogy helyben maradjanak az emberek,
ott próbáljanak boldogulni. Ebben meggyõzõdésem az,
hogy van lehetõség arra, hogy egy sokoldalú, új intézmény formájában, amelyben egyesítjük a könyvtár, információs, közösségi helyet, ezekkel meg lehet találni az
emberek problémáira a megoldásokat, természetesen
csak abban az esetben, hogyha van hozzá személy.
Mert minden azon múlik, hogy mi, emberek ott vagyunke, és milyenek vagyunk, akik ott vagyunk.
A program nagyon szimpatikusan azt mondja, hogy értékünk az ember. Úgy gondolom, hogy ennek a programnak az egyik legnagyobb értéke valóban az, hogy be tudjuk magunk számára is bizonyítani, át tudjuk élni, hogy
igenis az érték valóban az ember. Minden azon múlik,
hogy mi hogyan tudunk a saját magunk életével, gondolkodásával, kapcsolatrendszerével egy lényegesen jobb
és minõségibb életet élni, és ezt akkor tudjuk, ha saját
magunk életén tudunk jó irányba változtatni. Mert ha mi
elégedettek vagyunk, és látjuk értelmét a munkánknak
meg az éltünknek, akkor sokkal nyitottabban találunk ehhez társakat. Úgy hiszem, hogy a programokban részt
vevõk kaptak egy nagyon komoly esélyt arra, hogy tovább tudjanak lépni, meg tudjanak kapaszkodni, váltani
tudjanak, és új folyamatokat tudjanak elindítani.

a munkahelyek megszûntek, az aktív korúak egy része a két közeli városba, Kecskemétre és Kiskunfélegyházára jár dolgozni. A másik részük helyben gazdálkodással próbálja megélhetését biztosítani. Jelentõsebb tevékenységük a sertés-,
liba-, tejelõ szarvasmarhatartás, valamint a szabadföldi és hajtatásos
zöldségtermesztés. A zöldség-gyümölcs termesztéshez a település
természeti adottságai kiválóak, a
napfényes órák száma az országos
átlagot jóval meghaladja. Kihasználva az adottságokat, egyre többen
áttérnek ökogazdálkodásra, a gazdák 16 fõvel bioszövetkezetet alapítottak. A tagok és követõik hozzájárulnak az ember és a természeti
környezete közötti harmonikus kapcsolat kialakításához, az egészségesebb és tisztább környezet és
életmód megteremtéséhez. Egészséges, káros anyagoktól mentes, kiváló ízû és magas beltartalmi értékû élelmiszereket állítanak elõ.
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A településen a szennyvízcsatornázás kivételével az infrastruktúra kiépített, a letelepedni szándékozóknak közmûvesített építési
telkek állnak rendelkezésre. A
községben jól mûködõ civil szervezeteket találunk, õk színesebbé,
pezsgõbbé teszik a község életét.
2002. április 2-án nyílt meg a teleház, mely igen kedvelt és „igénybevett” a lakosság, fõleg a fiatalok
körében.
A település nagyobb vállalkozásai: Fülöp-Major Kft. korszerû sertéstelep és üvegház, T. Szabó István és családja tejtermelõ szarvasmarhatelepe, Gyöngyösi és Társai
Betéti Társaság laskagomba-termesztése.
Fülöpjakab értékei közé tartozik a
stresszmentes nyugodt környezet,
a tiszta levegõ. A településrõl bõvebb információt a kedves olvasó a
www.fulopjakab.hu honlapon talál.
Csáki Béla
polgármester
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Mintaérték Képek a zárókonferenciáról
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Az esély kihasználása most már a
részt vevõ hölgyek kezében van. Nagyon lényeges szemléletüknek az a
változása, hogy megtapasztalhatták, hogy nincsenek egyedül. Az,
hogy milyen fantasztikusan sokat jelent az, amikor az ember össze tud
másokkal fogni, és nem az írásos
beszámoló szintjén, ahol rengeteg
jó mondatot írunk le, és már egy
egész tár van abból, hogy mik a kívánatos EU-s mondatok, hanem
amikor ezt átéljük, amikor ezt átérezzük, hogy konkrétan kézzel foghatóvá válik a mi életünkben. Azt remélem, hogy van önök között olyan, A résztvevõk egy csoportja
akikkel az elkövetkezendõ idõben a
kistelepüléseken, s még kintebb, a
tanyavilágban úgy fogunk találkozni
és úgy maradunk munkakapcsolatban, hogy önök egy nagyon lényeges dolgot kaptak esélyként, nagyon
megdolgoztak érte – ez pedig a tudás.
Olyan tudás kell, ami nagyon komolyan stabillá teszi önöket a saját
világukban, a saját életükben, és
mindig megtalálják az újabb és
újabb utakat. Ehhez próbált a Katona József Könyvtár megmutatni egy
ma új, korszerû módszert egy nagyon hiteles, nagy tudású kollégával, akinek sikerült a csoportban jó
légkört is kialakítani ebben a nem
könnyû internetes világban. Önök
ma már úgy tudnak az elsõ lépések Ferenczi Andrea, ESZA Kht.
között eligazodni, hogy rájöttek arra,
érdemes mindennek utánanézni, érdemes ezeket az információkat úgy
összegyûjtögetni, hogy annak a tudásnak a birtokában saját magukat
is, környezetüket is máshogy lássák.
Ha önök jó érezték magukat ez alatt
a fél év alatt, akkor biztos vagyok
benne, hogy van annyi muníciójuk,
hogy tovább fognak tudni lépni az
életükben, aminek nyertese lesz a
saját családjuk is és a környezetük
is. Ajánljuk a továbbiakban is az
együttmûködésünket.
Ramháb Mária,
a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója

Ramháb Mária könyvtárigazgató
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Elvárások és célok
Az alábbiakban ismerkedjünk meg a pályázati programban • Kapcsolatteremtés lehetõsége a képzésen és a munkahelyen
részt vevõ 15 hölgy elvárásaival és céljaival. Az elsõ nyolc meg- • Arról hallani, hogy mások hogyan válnak képessé a változásra
állapítás volt a leggyakoribb.
• Egyáltalán jó dolgokról hallani
• Sikeres munkavégzésre felkészítés
• Önmaga jobb megismerése
• Új emberek megismerése
• Kommunikációs készségek fejlesztése
• Barátságok kötése
• Tapasztalatszerzés
• Változatosság az életben
• Tudás gyarapítása, új és általános ismeretek szerzése
• Munkahelyteremtés a program idejére
• Esély a jövõbeli munkahelyteremtésre
• Képessé válni mások sikeres segítésére
• Kapcsolatteremtési képesség növelése
• Pénzkereseti lehetõség a program idejére
• Számítógépes ismeretek szerzése
• Nem tud válaszolni
• Személyes önállóság erõsítése
• Emocionális fejlõdés
• Ugródeszkát jelenthet a munkaerõpiacon
• A világra új szemszögbõl való rálátás lehetõsége
• Személyiség változása, hibák kijavítása
• Konfliktushelyzetek sikeresebb kezelése
• Újdonság miatti örömérzés
• A világról szerzett ismeretek bõvülése
• Versenyképesség növelése
• Képessé válni a fejlõdésre
• Helyes viselkedés elsajátítása
• Érzelmek kezelése
• Családi életben is alkalmazható készségek, tudás szerzése
• Empátiás készség növelése
• Másokkal való együttmûködés készségének fejlesztése
• Személyes ismertségének növelése a munkavégzés által

Kunbaracs
unbaracs kisközség Bács-KisK
kun megyében, Kecskeméttõl
30 km-re északnyugati irányban, a

Kerekegyházát Ladánybenével
összekötõ út mentén fekszik. Területe 5512 hektár, lakossága 680
fõ. A falut az oklevelek legkorábban 1279-ben említik Homokbaracs néven, megkülönböztetve
e Solt megyei települést a Pest
megyei Baracstól. A helységnév
elõtagja, a valószínûleg régi magyar személynév, Barocz Árpádkori falut sejtet, amit a határában
talált középkori templomromok is
igazolnak. Mohács elõtt kun terület volt, a Mizse-székhez tartozott.
Egy 1559-es török adóösszeírás
Baracsa néven még módos falunak állítja, azután a XVI. század
végi háborúkban évszázadokra el-

néptelenedett, pusztásodott. A hódoltság után elõbb a Ráday és
Darvas családok birtoka, aztán a
Teleki grófoké, késõbb megvették
a Földváry és Gencsy családok,
majd – már a XX. században –
egy ideig Kecskemét városához
tartozott. A két világháború között
Baracspuszta néven Tatárszentgyörgy község közigazgatási része. 1950-ben vált újra községgé
Kunbaracs néven, s lett immáron
önálló Bács-Kiskun megyei település.
A községet természeti értékei,
változatos környezete kiválóan alkalmassá teszik a pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégek fogadására. Gyönyörû sétákat, lovas- és
kerékpártúrákat tehetünk a Homokhátságra korábban oly jellemzõ, ám
ma már a talajvízszint csökkenése
folytán máshol alig fellelhetõ homoki tölgyesben, de bejárhatjuk a védett õsborókást is, mely a Kiskun-

sági Nemzeti Park része. A falusi
vendéglátók szép, tiszta környezetben, igazi magyaros vendégszeretettel várják az idelátogatókat, akik
a hagyományos tanyasi turizmus
szolgáltatásai mellett számos
sportlehetõséget vehetnek igénybe. A fiatalabb korosztály számára
sátortábor és kõépületes ifjúsági
tábor nyújt színvonalas üdülési lehetõséget.
Érdemes sétát tennünk a község
belterületén, ahol megtekinthetjük
a római katolikus templomot, az
Oncsa-házat, a pincemúzeumban
pedig a borkóstolás mellett megismerhetjük a borkészítés hagyományos eszközeit. A kulturális programok kedvelõit a faluház rendezvényei, a kunbaracsi citerazenekarok
elõadásai és kézmûves foglalkozások várják, de felejthetetlen élményt nyújtanak minden vendég
számára a falunap rendezvényei, s
az októberi szüreti bál is.
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Hallgatói vélemények
Magamon is meglepõdtem
Darvas Rita Melinda:

– Az egész képzés emlékezetes
számomra a hátralévõ életemben.
Kimozdított a szürke mindennapokból, megélhetést biztosított egy idõre. A képzés elején szürke kisegérnek éreztem magam, most pedig
nõnek. Magamon is meglepõdtem,
mennyire vártam a hétfõt és a szerdát, a képzés napjait. Igaz, néha
egy kicsit fáradtan, de jó érzésekkel, valami újat tanulva mentem haza minden alkalommal.

Újra iskolapadban
Sipos Kriszti:

– Az információs órákat vártam a
legjobban. Azt hiszem, egyik-másikunknak talán nem lett volna lehetõsége máshol megtanulni internetezi, pedig a mai világ rákényszerít bennünket a fejlõdésre. Örülök, hogy tudok e-mailezni. Azt hiszem, ez a csoporttársaimmal való
késõbbi kapcsolattartást is megkönnyíti. Ráadásul kedvet is kap-

tam a folytatáshoz, és ha Isten is
megsegít, õsztõl újra beülök az iskolapadba. Ennek a képzésnek köszönhetõen olyan óriási tudásvágy
van bennem, amit csak így tudok
csillapítani.

Versbe szedve

Kemenczésné Bagi Bernadett:
„Az élet egyetlen
– ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – gyõzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!”

(1.)

Emberek közelében
Kövecses Mihályné:

– Reméltem a képzéstõl, hogy
megkapom azt a felkészítést,
amely ehhez a munkához és a segítõ feladat ellátásához szükséges
lesz. Én még ilyen munkát nem végeztem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretem a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt, de a
segítõ szakmától a képzettségem
távol esik, nem vagyok egészségügyben jártas, kicsit tartottam a feladatoktól.
A képzéstõl az volt az elvárásom,
hogy fejleszthessem önmagamat, és
megismerjem a tanyagondnokok
munkáját, megismerjem a segítségre szoruló emberek problémái megoldásának lehetõségeit. A tanyagondnok segítségével lehetõségem
nyílt a segítõ szakma, a segítségre
szoruló emberek megismerése, segítése minden olyan esetben, ahol
szükség van rá.
A munkám két részre oszlik:
F O LY TAT Á S A 1 0 . O L D A L O N

Sajtóvisszhang

Munkát kaptak, emberséget adnak

munka nélküli nõk foglalkoztatását segítendõn a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete egy uniós
A
pályázaton 30,5 millió forintot nyert. Ezzel hat kistelepü-

lésen egy idõre többek gondja is megoldódik.
A nõk munkavállalásának ösztönzése az aprófalvakban és a tanyavilágban elnevezésû programban
Harkakötöny, Fülöpjakab, Fülöpháza, Ordas, a Pest
megyei Újszilvás és Kunbaracs érdekelt. Mi ez utóbbi
községbe látogattunk el, hogy bepillanthassunk a
nemrégiben kezdõdött és jövõ szeptemberben záruló
foglalkoztatásba. Itt két nõ kapott munkát, akik hamar
népszerûek lettek. Egyikõjük, Kövecses Mihályné fazekas tevékenysége a kulturális közösségi életet segíti. Vagyis a faluházban hetente három alkalommal öszszejönnek a gyerekek, akik kézmûveskednek. A polcokon már sorakoznak a dísz- és használati tárgyak.
A fizioterápiás (most szociális elnevezésû) asszisztens, Kövecses Anita szintén boldog, hogy kapott
munkát. Azt mondta, még takarítónõnek is elhelyezkedett volna, de túlképzettsége miatt ez sem sikerült neki. Most az egészségügyi szakiskolában tanultakat is
nagyszerûen tudja hasznosítani a falugondnok mellett.
Vannak, akik már messiásként várják. Járt már comb-

nyaktörést szenvedettnél, cukor- és rákos betegnél, illetve agyvérzést szenvedettnél. Közülük egyikõjük
sem tudna a megyeszékhelyre beutazni, hogy fájdalmán enyhítsenek. Érthetõ, hogy Anitát olyannyira
megszerették már, hogy van, ahol a családtörténetbe
is beavatták, elõvéve a fényképalbumot. Ez is beletartozik a szociális munkába. Sokak esetében pusztán a
szóváltás, a törõdés, az érdeklõdés is gyógyszer.
Ezt alátámasztja Kecskeméti Zoltán tanyagondnok
is, akinek most több ideje marad az egyéb feladatokra,
amivel a külterületen élõk – akik több százan vannak,
és fõként idõsek – mindennapjait megkönnyítheti.
Csörszné Zelenák Katalin, a Duna–Tisza Közi Egyesület ügyvezetõje azután sem hagyja magukra a településeket, hogy a pályázat sikerével segítette õket. Az
elmúlt pénteken tapasztalatcsere-megbeszélésre a
kerekegyházi Rendek-birtokra hívta össze a hat faluban foglalkoztatást kapott nõket. Bepillanthattak az élõ
tanya mindennapjaiba, és megoszthatták egymással
az eddig felmerült sikereket, a jövõt segítendõ elképzeléseket.
Pulai Sára
Petõfi Népe, 2006. november 20.
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Fontos a megújulás
öszönetemet szeretném kifejezK
ni, hogy ez a hat település bekerülhetett ebbe a programba, köztük a

mi kis falunk is. Ordas község 500 lakosú, Kalocsa kistérségében helyezkedik el. Többszörösen hátrányos
helyzetûek vagyunk, és nagyon nagy
a munkanélküliség. A programba kerülõ hölgyek kiválasztása nagyon izgalmas volt, ugyanis négy igen rátermett hölgy közül kellett választani,
akik közül Ványai Gáborné Katit
ajánlották a szakemberek.
Azok munkáját is szeretném megköszönni, akik részt vettek a képzésben. Tudom, hogy nem volt egyszerû hajnalban kelni: otthon a kisgyerek vagy nagyobb gyerek, a férj,
és úgy elindulni hajnalban, sötétben. Jönni és a képzéseken részt
venni, de ezt vállalták, és becsülettel meg is oldották. Úgy érzem, nagyon fontos számunkra a megújulás. Mi zárt közösségekben élünk,
itt folyik napi életünk, és megszokottá válik minden. Katival beszél-

Újszilvás
jszilvás Magyarország közepén, Pest megye déli részén,
Ú
Budapesttõl mindössze egyetlen

órányira, az ország szívében található község. Az erdõkkel körülvett
település Ceglédtõl és Abony városától is könnyen megközelíthetõ. A
körülbelül 2600 lakosú település
egyre nagyobb népszerûségre tett
szert az elmúlt évtizedben, köszönhetõen a helyi ágyas pálinka egyedülálló ízének, az 1992 óta rendszeresen megrendezett nemzetközi motorostalálkozónak, és a helyiek híres hagyományos vendégszeretetének.
Újszilvás 1950-ben alakult. Ma
már szinte semmi nem emlékeztet
a település születésére, a kezdetek
nehézségeire, viharos történelmére. Annyi ismert, hogy Újszilvás sokáig nem önálló községként, hanem Tápiógyörgyével és Tápiószelével együtt létezett. Az évek során sokszor elpusztult, csak a XVIII.
században csillant meg remény a

getve egyszerûen azt vettem észre,
hogy megújul ez a fiatal asszony,
hogy kilép a mi kis közösségünkbõl, ami nagyon jó és nagyon szeretjük, de látom azt, hogy milyen új
ismereteket szerez, milyen új lehetõségeket hoz be a faluba.
A falugondnokság – mint egy utolsó bástya – még hiszem, hogy áll és
állni fog, és hiszem azt is hogy, a falugondnok és a falugondnoki segítõ
fontos hogy eljusson azokhoz az
emberekhez, akik magányosak,
egyedülállóak. Látom, hogy mennyi
magányos, egyedül élõ ember van,
aki a jó szóra annyira vágyik, mint
egy szomjazó ember egy pohár vízre. Tehát nagyon fontos, hogy ezt átérezzék azok, akik részt vettek ezen
a képzésen. Ebben a kis faluban elindult az ordasi nyári zenés esték
mûsorsorozat, és hiszem, hogy Kati nagy hasznomra lesz ennek szervezésében. Munkája nagyon sokrétû egy kis faluban, és hiszem, hogy
a féléves képzés magvetés lesz.

Ugyanis akik részt vettek ezekben a
programokban, nagyon sokféle dolgot hallhattak, de azt kívánom, hogy
ez a szál megerõsödjön és gyümölcsöt teremjen, és falvainkban akkor
lesz gyümölcs, hogyha ezeket át is
adjátok, át is tudjátok adni az ott lakóknak. Remélem, annyit kaptatok,
hogy át is fogjátok adni. Befejezésül
annyit szeretnék még mondani,
hogy amikor szó volt a falugondnokságról, biztos hallottatok Kemény
Berci bácsiról, akit gazdag életút
után az Úr magához szólított. Nagyhét és Virágvasárnap elõtt Máté
evangéliumából szeretnék befejezésül idézni:
„Éheztem és ennem adtatok, / szomjas voltam és innom adtatok, / Mezítelen voltam és felruháztatok, / beteg
voltam és meglátogattatok, / Jövevény voltam és befogadtatok.”
Ezzel a hittel próbáljatok tovább
dolgozni és tovább menni a falutokba.
Szabó Zsolt polgármester,
Ordas

megmentésére, amikor a betelepített jobbágy és zsellér családok létrehozták az elsõ majorságokat. A
jobbágyfelszabadítás után uradalmi
központok alakultak ki, a földesurak
kis gazdasági uradalmakat hoztak
létre, melyeket lóvasúttal kötöttek
össze. Ennek a hálózatnak a nyomai néhol még most is láthatók. Az
éledezõ település hamarosan elszakadt Tápiógyörgyétõl és Tápiószelétõl, és az itteni kertekben termõ sok szilvának köszönhetõen az
Újszilvás nevet kapta.
Mezõgazdasági
szempontból
igen elõnyös a község fekvése,
hiszen a szõlõ- és gyümölcsültetvények mellett a termõföld is igen
gazdag értékeket rejt magában.
Például itt termesztik az országban
szinte egyedülálló módon a sörgyártás alapanyagaként szolgáló
komlót, amely minõsége kiváló,
vagy esetleg itt említeném a helyi
hungarikumunkat, a különféle
aszaltgyümölcságyon érlelt pálinkapárlatot, amely mára országos
elismeréseket tudhat magáénak.
Az utóbbi években a község jelentõs mûszaki és infrastrukturális

fejlõdésérõl is be lehet számolni. Az
utak megújultak, az elöregedett
középületek új külsõt kaptak. A
vendéglátóhelyek is kellemes kikapcsolódást nyújtanak. 1950-ben
felépítették a Polgármesteri Hivatalt, majd szép sorban megépült a
Faluház, az öregek otthona, az általános iskola és végül a teleház.
Az Alkotmány utcában magasodik
a község plébániája, a takaros utcákon családi házak, távolabb tanyák sorakoznak. Újszilvás kultúráját a Rozmaring Nyugdíjas Klub
énekkara, és az Újszilvási Géphímzõkör tagjai ápolják. Az idelátogatók lovaglási és táborozási lehetõségek közül válogathatnak.
Újszilvás a motorozás szerelmeseinek találkahelyet nyújt, hiszen
minden év júniusának utolsó hétvégéjén nemzetközi motorostalálkozó
kerül itt megrendezésre, amikor pár
nap alatt több mint tízezer érdeklõdõt lát vendégül a falu.
A település és környékének természeti adottságai, erdõkkel övezett rétjei kikapcsolódást nyújtanak
minden kedves csendre, pihenésre
vágyó látogatónak.
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Visszatérhetnek a nõk a vérkeringésbe
kistelepülések egyik komoly probA
lémája az elnéptelenedés. Ennek
oka elsõsorban a munkahely hiánya.

Az aprófalvakban élõ nõk számára
szinte lehetetlen munkát találni. Ha
valaki szülés után szeretne ismét dolgozni vagy munkanélküliként próbál
elhelyezkedni, sok-sok megpróbáltatást kell átélnie. Az otthon töltött hónapok, évek alatt megváltoznak a követelmények, melyeknek nem biztos,
hogy meg tudnak felelni.
Ezt a problémát felismerve a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete a fülöpházi, fülöpjakabi,
harkakötönyi, kunbaracsi, ordasi és
az újszilvási (Pest megye) önkormányzattal közösen indította el azt a
programot, amely a nõk visszatérését segíti a munkaerõpiacra.
Csörszné Zelenák Katalin, az
egyesület ügyvezetõje elmondta,
hogy A nõk munkavállalásának ösztönzése az aprófalvakban és a ta-

Fülöpháza
ülöpháza 1018 lakosú község
a Kiskunságban, a nemzeti
F
park mellett, az 52-es út közelé-

ben. A nemzeti parknak ezen a részén ritka növényfajták, védett, szikes tavak láthatók.
A kiskunsági homokhátságon,
Kecskeméttõl nyugatra, az 52-es út
felõl közelíthetõ meg. Fülöpháza históriája szorosan egybefonódik
Fülöpszállás történetével, mivel
1948-ig Fülöpszállás pusztája, majd
külterületi lakott helye volt. A község
lakói a kunoktól származnak, akik II.
István király (1116–1131) uralkodása idején kerültek hazánkba a tatárok elõl menekülve. A pogány kunokat Fülöp püspök térítette át a keresztény hitre, emlékére a vidéket
Fülöpszállásnak kezdték nevezni. A
kunok több évszázad viszontagságai után 1745-ben szerezték vissza
a kiváltságaikat. 1948-ban Fülöpháza pusztát önálló községgé szervezték. A település életét a természeti látnivalókra szervezett tanyai

nyavilágban címû projektet uniós forrásból valósítják meg. A hat településrõl több száz jelentkezõ közül, pályázat útján választottak ki tizenöt
személyt. Az egyéves program elsõ
részeként hat hónapos képzésen
vettek részt, majd pedig településeiken, elsõsorban a falugondnok mellett kaptak munkát.
A tanfolyam ideje alatt az egyesület, a késõbbiekben pedig az önkormányzatok uniós forrásból finanszírozzák a résztvevõk bérét és egyéb
költségeit. A program alapját a tanyasegítõ képzés nyújtotta, de kiegészült többek között olyan elemekkel, mint a tanuláselmélet, önismeret, írott és verbális kommunikáció, szabadidõ-szervezés, internetés számítógép-ismeretek.
– Fülöpjakabról ketten vettek részt
a képzésben. Tizenegy jelentkezõ közül választották ki õket – tudtuk meg
Csáki Béla polgármestertõl. Mint elvendégfogadás határozza meg. A
település határának mintegy felét teszi ki a Kiskunsági Nemzeti Park
egyik leglátogatottabb védett térsége, a fülöpházi buckavidék. Területén homokbuckákat, gyepes területeket, a náddal részben fedett Kondor-tavat és az egykori szikes tavak
idõszakos vízállása körül gazdag
védett madárvilágot tekinthetünk
meg a Madárvártáról. Az 52-es út
déli oldalán találjuk a Természetvédelmi Oktatási Központot és Kutatóállomást, körülötte a ma is változó
futóhomokos részeket láthatjuk. A
csendes természeti környezetben
több tanyai vendégház, lovastanya
fogadja a kikapcsolódni, sportolni
vágyókat.
Fülöpháza kis település, a lakosság fele szétszórtan, a tanyás térségben él. Helyben van orvos, védõnõ, óvoda, általános iskola és
konyha is. Egy ekkora lélekszámú
településnek ezeket a szolgáltatásokat nehéz, de elengedhetetlen
fenntartani. A tanyán élõ gyerekeket tanyagondnoki szolgálattal
szállítják reggelente óvodába, iskolába, délután pedig haza.

mondta: mindkét hölgy munkájára
nagy szükség van a községben, hiszen vannak olyan feladatok – mint
például idõs nõk ápolása –, melyeket
jobb, ha nõ végez. Részt vesznek
emellett az ebéd kiosztásában, a házi segítségnyújtásban. A polgármester hozzátette: szeptember végén lejár ugyan a szerzõdésük, ám mindent
megtesznek annak érdekében, hogy
továbbra is foglalkoztathassák õket.
Csáki Béla szerint a program a települések számára is hasznos volt. A
részt vevõ önkormányzatoknak
ugyanis sikerült ezáltal még szorosabbra fûzni a szálakat.
A huszonegy éves Beke Andrea
Harkakötönyben él. Az alig ezer fõt
számáló kistelepülés sem bõvelkedik munkahelyekben. Mint megtudtuk tõle: a helyi cégek inkább férfi
munkaerõt keresnek. Ezért is jelentkezett a pályázati felhívásra. Pályakezdõ szociális asszisztensként
helyben semmiképp sem tudott volna elhelyezkedni. Így legalább a saját falujában dolgozhatott.
A kunbaracsi Kövecses Anita
szintén pályakezdõként vett részt a
képzésben. Jelenleg szociális aszszisztensként dolgozik a falugondok
mellett, de segít a faluházban és a
könyvtárban is. Szakmáját tekintve
fizikoterápiás asszisztens. Mint
mondta, többször is próbált kórházban munkát keresni, ám azzal biztatták, hogy tíz éven belül biztosan
nem tud elhelyezkedni. Ezért is örül,
hogy egy évig van hol dolgoznia.
Édesanyja, Kövecses Mihályné is
bekerült a programba, aki jelenleg
gyerekeknek tart kézmûves foglalkozásokat. Ez testhez álló feladat
számára, mert korábban fazekasként dolgozott.
A projektben részt vevõ nõk egyelõre nem tudják, lesz-e biztos állásuk a szerzõdés lejárta után a saját
lakóhelyükön. Abban azonban
egyetértenek, hogy a képzés során
szerzett tudás birtokában sokkal bátrabban vágnak neki az új kihívásoknak. Hiszen nem az számít, hogy valaki hol él, hanem az, hogy van-e
elég önbizalma és kitartása.
Vajda Piroska
Petõfi Népe, 2007. május 11.
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Szabadidõs programokon

Ordason

A megyei könyvtárban

Az ifjúsági házban

A kecskeméti színházban

A Szórakaténuszban
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F O LY TAT Á S A 6 . O L D A L R Ó L

– Néphagyományokat ismertessek, megszerettessem a gyerekekkel, felnõttekkel egyaránt.
– Tanyagondnokkal való együttmûködés, munkájának segítése.
A képzés során a hangulat nagyon családiassá fejlõdött, remélem, hogy a késõbbiekben is megmarad ez a baráti kapcsolat.

Megtanultam menteni
Ványai Gáborné:

– Nagyon sokat tanultam magamról
és másokról.
A számítógépes tanfolyam nagyon
sokat ért, én soha nem gondoltam,
hogy majd megtanulok szöveget
szerkeszteni, menteni, sõt még internetezni is. A program keretén belül

Harkakötöny
arkakötöny az ország délalföldi
részén fekvõ község, félúton
H
Kiskunhalas és Kiskunmajsa között. A Duna–Tisza közén, a Kiskunság és a Bácska peremén,
Bács-Kiskun megye délkeleti részén helyezkedik el. Pontosabban a
kiskunhalasi és kiskunmajsai útvonalon található egy bekötõút, és ez
vezet be a kis faluba. A község alig
ezer lelket számlál.
A terület neve 1493-ban Ketzenszállás volt, a Harka név egy 1686.
évi okmányon fordul elõ. A harka
szó középkori méltóság, a kötöny
szó Kuthen kun fejedelem nevét õrzi. Az elnevezés alapján sok száz
éve lakott vidék az alig 50 éves falu. A település Harka-puszta és Kötöny-puszta területek egyesítésével
jött létre. 1949-ben, amikor alapították, három házból állt. Két kilométeres bekötõ vezet a községbe,
amely sakktábla jellegét 1952–53ban az építkezéskor kapta. A település vasútvonallal is rendelkezik.
Belterülete 50 hektár, külterülete
5155 hektár.

ez sikerült is. Na persze, Angéla türelmének köszönhetõen.
Nagyon köszönöm, hogy olyan
sok mindent és mindenkit megismerhettem. Sok új tudást és tapasztalatot szerezhettem, amit a
munkában és az életben is tudok
hasznosítani. Köszönöm azt, hogy
barátias, sõt szerintem családias
légkört alakítottatok ki nekünk.
Hogy odafigyeltetek mindenkire, és
a problémáink megoldásában is segítettetek nekünk.
Az én életemben ez a program
csak jót és szépet hozott, remélem,
más is így van vele.

Legyen tovább!

Szécsényi Ferencné:
– Szeretném, ha ez a program továbbra is mûködne, hiszen munkát
biztosít egy kis idõre.
A falu lakosainak megélhetését a
gyenge termõértékû gyepek, szántók biztosítják, jelentõs gazdasági
társaság, amely munkahelyeket
biztosítana, nincs a településen.
Sok az egy-két személyes családi
kényszervállalkozás. Harkakötöny
legnagyobb munkáltatója az önkormányzat és intézményei. Sokan élnek alkalmi munkából, és elég jelentõs a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok aránya.
Harkakötönyben kétcsoportos
óvoda és nyolcosztályos általános
iskola van, amelyeket a szomszédos településekkel közösen tart
fenn. Egészségügyi hálózatuk háziorvosi szolgálatból, védõnõi szolgálatból és társulásban fogorvosi körzetbõl áll. A tanyasi emberek egészségügyi ellátását a tanyagondnoki
hálózat gépkocsijának bevonásával
biztosítják. Az idõsekrõl, nyugdíjasokról nyugdíjasklub, házi gondozó,
szociális otthon és tanyagondnoki
szolgálat gondoskodik.
Harkakötöny jellemzõ fája az olajfûz, amely a mélyében található
szikre utal. A nyáron virágzó sziki
növényzet megerõsíti ezt. A falu határában található egy tó, Harka-tó,
illetve telepített fenyves- és nyárer-

(2.)

Megkedveltük egymást
Végné Zsikó Petra:

– A képzés elején nem számítottam
ennyi érdekes és hasznos elõadásra.
Az elõadók rendkívül színes órákat
tartottak. A témák is változatosak voltak. Ismerkedtünk a tanulási módszertannal, ami nagyon hasznos, fõleg szülõk és gyermekekkel foglalkozók számára. Ötleteket kaptunk arra,
hogyan lehet eredményesen, kevesebb idõ alatt tanulni. Mindenki leszûrhette, hogy melyik módszer a leghatékonyabb számára. Ami a legjobban tetszett a képzés alatt, hogy enynyi jó emberrel ismerkedhettem meg.
A csoporttársaim mind nagyon kedvesek, és nagyon megkedveltük egymást, éppúgy, ahogyan az elõadókat
és a mentorokat. Jó szívvel gondolok
vissza erre a hat hónapra.
F O LY TAT Á S A 1 2 . O L D A L O N

dõ. A halászat és haltenyésztés céljaira kialakított tavat szikfok és vakszik növényzettel, sós réti növényzettel, szikes mocsárral borított felületek kísérik. A tófelület elsõsorban
a vándorló és a téli vendégként itttartózkodó madárfajok, a szikes legelõk, rétek pedig a fészkelõ madárfajaink szempontjából jelentõsek. Védett és fokozottan védett fajok fordulnak elõ úgy a növény-,
mint az állatvilágból. Másik különlegesség a környéki homokbuckás
táj. Valaha az északi, északnyugati
szelek alakították ki ezt a vidéket.
Galagonya- és kökénybokrok tarkítják a tájat. Sok a telepített erdõ.
A falu határában található temetõt
elhagyva találjuk szembe magunkat
a Pajorkereszttel (sajnos 2003-ban
villám sújtotta, és darabokra tört). A
keresztet a Börcsök család állította
hálából valamiért, ki így, ki úgy
mondja. A dombról ma gyerekek
szánkóznak le telente. Árpád-kori
templomromokról is szólnak mendemondák, s annyi bizonyos, hogy
minden évben kerülnek elõ emberi
csontok a környékrõl a szántások
alkalmával. A határon húzódik az
egykori népvándorlás kori erõdvonulat, a Csörsz-árka is.
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Falugondnokok
a tanyán élõkért

M

agyarországon a tizenöt éves
múltra visszatekintõ falu- és tanyagondnokságok a leghátrányosabb helyzetû településeken mûködnek. A kecskeméti székhelyû Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete 1997 novemberében alakult,
összefoglalva Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
valamint Pest megye falu- és tanyagondnokait, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedõ önkormányzati
szakembereket, önkéntes segítõket.
Az egyesület két olyan európai
uniós programon is nyert, melyekkel
a hátrányos helyzetû kistelepüléseken és a tanyavilágban élõket segíthetik. Az elsõ projektben a Magyar
Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel, valamint a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével partnerségben ingyenes szakmai továbbképzési programokat szerveznek a
térség falu- és tanyagondnokai számára. Ezeken az érdeklõdõ szakemberek továbbképezhetik magukat
olyan területeken, mint például a kisfalvakban, tanyás térségekben való
alternatív jövedelemszerzés, a gyakorlati pályázatírás, számítástechnika, idõsgondozás. Jogi ismeretekre
tehetnek szert, fejleszthetik munkaerõ-piaci alapkészségeiket, illetve
különféle szociális problémák kockázataira és azok kezelésére kaphatnak alternatívákat.
A második projekt a nõk munkavállalását ösztönzi az aprófalvakban és
a tanyavilágban. A pályázati programban munka nélküli és munkájukban veszélyeztetett nõket segít az
egyesület – hat önkormányzattal
összefogva – a munkába való viszszatérésben képzéssel, foglalkoztatással, kiegészítõ szolgáltatásokkal,
úgy, hogy a munkába állók a falu- és
tanyagondnokokat is segítsék a településeken.
Kecskemét Magazin,
2006. április

Ordas
z 504 fõs település Kalocsa
A
kistérségében helyezkedik el,
a Duna bal partján. Nyugati irányban Géderlakkal, keleti irányban
Dunapatajjal a szomszédságában.
Területe 1631 hektár. A helynév
személynévbõl alakult ki, bár a
monda szerint Ordason sok farkas
tanyázott egykor.
Ordasról már a XIII. századból
létezik írásos anyag, amibõl egyértelmûen következik, hogy már korábban is lakott hely volt. A Hunyadiak korában a kalocsai érsek birtoka volt. Ez a kis falu a török hódoltság ideje alatt is fennmaradt.
1969-ben már Paksra átjáró réve
volt. Ez idõben vált nevezetessé a
Dákosi sík. Itt ütötte fel táborát
1704 április–májusában II. Rákóczi
Ferenc, túl a Dunán pedig gróf
Batthyány vezérsége alatt az ellentábor állt. A kurucok tábortüzeinek
nyomait 1964-ben a töltés javításakor Bogárdi János találta meg.
Kancsófüleket, posztó- és ólomdarabokat és egy Lipót-ezüstöt talált
a tábortüzek környékén. A falunak
már 1668-ban hivatalos pecsétje

volt, melynek felirata a következõ:
ORDAS FALU PÖCZETI 1668. II.
József türelmi rendeletébõl épült a
református templom 1778–1786
között. A faluban a református egyház mindig megbecsült szerepet
kapott. 1720 után egy nagyarányú
népességnövekedés következett
be. A termelõszövetkezet 1954ben alakult, gazdálkodási eredményeit tekintve a közepes gazdaságok sorába küzdötte fel magát Ordas. 1920-tól a 1968-ig Ordason
volt hajóállomás is.
Napjainkban a vállalkozások
száma igen alacsony. A településen egy fröccsöntõ üzem mûködik
és egy-két egyéni vállalkozás. A
munkanélküliség igen jelentõs.
Községünkben két civil szervezet is mûködik, a Községi Sportegyesület és az Ordas Jövõjéért
Közalapítvány.
A település ünnepei: a falunapot
augusztus utolsó vagy szeptember
elsõ hétvégéjén rendezik meg a
Kossuth utcában, illetve a Dunaparton. Az Ordasi Zenés Nyári Esték július–augusztus hónapban öthat alkalommal kerül megrendezésre.
Szabó Zsolt
polgármester
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Ne százegyszerre!
Kövecses Anita:

– Amikor elvégeztem tanulmányaimat, azt szerettem volna, ha olyan
munkahelyet találok, ahol közvetlen
kapcsolatban lehetek az emberekkel. Segíthetek, ahol tudok, és gyarapíthatom a már meglévõ tudásomat új ismeretekkel is.
A képzéssel nem voltak irreális elvárásaim, csak annyi, hogy ha már
iskolába járunk, akkor valami olyat
tanítsanak, aminek hasznát is veszi,
tanuljon az ember, ne csak a százszor hallott dolgokat meséljék el
százegyedszerre.
Sok olyat sikerült tanulnom a képzés alatt, ami nagyon hasznos számomra. Például: az elsõsegély-nyújtási foglalkozáson megtanultunk újraéleszteni, különbözõ érdekes esetekben helytállni. Szerintem ez a foglalkozás nagyon fontos egy tanyagondnoki

segítõ számára, hogy mindig tettre
kész lehessen, bármit is hoz az élet.

A mi Katikánk
Galamb Imréné:

– Számomra a legemlékezetesebb
elõadások a Szegény család hányatott sorsú legkisebb tagjához fûzõdnek, hát õ a mi Katikánk, akitõl nagyon sokat tanultunk a segítõ munkáról, hiszen nem elég, hogy az emberben buzog a tenni akarás, elõször saját magunkat kell megismerni, a hibáinkat az elõítéleteinket.
Szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehettem ebben a
programban. Úgy gondolom, hogy
érzelmileg és emberileg több lettem.

Életre szól

Ferkó Bernadett:
– Úgy gondolom, hogy az itt kapott ismereteket a késõbbiekben nemcsak
a munkámban, hanem az élet más területén is tudom majd hasznosítani.

(3.)

Megismertem magam
Sümeginé OIrszág Edit:

Négy évet voltam otthon, közben elvégeztem egy fõiskolát. Amikor a képzésre becsöppentem, na mondom,
egyik iskolából ki, a másik iskolába be.
Azt gondoltam: nagy meglepetés nem
fog érni. De ért. Ugyanis nem a szokványos tanár-diák kapcsolat volt köztünk, hanem egy interaktív kapcsolat
alakult ki: az órákon mi is aktívan részt
vettünk. Állandóan kontaktus volt az
elõadó és köztünk. Családias lett a
légkör egy-két alkalom után.
És hogy miben segített nekem ez a
képzés? Kezdem magam megismerni. Az ember ahogy öregszik, kezd
magával kibékülni. Ezáltal másokat
is sokkal jobban meg tudok ismerni
és sokkal jobban tudok együtt dolgozni emberekkel. A képzéssel folyamatosan bekapcsolódhattam az otthonlét után az élet körforgásába.
Nem vesztem el, kaptam segítséget,
ha problémát kellett megoldani, tudtam kihez fordulni, mertem kihez fordulni és nem elutasítottak, hanem
segítettek. Természetesen a tudásom és az ismereteim is gyarapodtak, egyes területeken az informáltságom is naprakész lett. Így tudtam
visszatérni dolgozni, mert tulajdonképpen dolgozni akartam, hiszen
életem nagyobbik részét tanulással
töltöttem, amit most már jó lenne valamire használni.
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