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Év elején

M

anapság akkor tud hatékonyan
és jól működni egy civil szervezet, ha összetartó tagsága, jó vezetése és eredményesen dolgozó munkatársai vannak. Elmondhatjuk, hogy
mindez jellemző a Falugondnokok
Duna-Tisza közi Egyesületére.
Mi az, amit vállalt feladatainkból sikerült megvalósítani? A falugondnoki
képviseletet, a szakmai érdekképviselet erősítését, képzések, továbbképzések szervezését, az információgyűjtést és információközvetítést,
közös szakmai feladatok, fejlesztési
programok megvalósítását, a kisfalvakban és tanyás területen élők
életminőségének elősegítését, hátrányos élethelyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítását. Kéthavonta adjuk ki Hírlevelünket. Elkészült a
falugondnoki településeket bemutató
térkép is.
Rendszeresen figyeljük a sajtóban
megjelenő falugondnoki témákat,
ugyanakkor híreket juttatunk el a falugondnoki szolgálatokról különböző
lapoknak. Folyamatos információszolgáltatást biztosítunk az egyesületek, a falugondnokságot működtető
önkormányzatok, a szakminisztérium, a működési engedélyt kiadók,
valamint a falugondnoki szolgáltatás
iránt érdeklődők részére.
Egyik legfontosabb feladatunk az új
falugondnokok képzése, felkészítése
vállalt feladatukra. Az is külön öröm
számunkra, hogy eddig minden évben eredményes javaslatot tettünk a
miniszternek szakmai kitüntetésekre.
A falugondnokság képviseletéhez ez
is hozzátartozik.
Egyesületünk csak a falugondnokok, falugondnoki szolgálattal rendelkező települések együttműködésével
tud létezni. Köszönjük a munkánkhoz nyújtott falugondnoki, települési
és szakmai támogatásokat.
Cs. Z. K.

2011/1.
Kölcsey Ferenc:

Himnusz

A magyar nép zivataros századaiból
Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Cseke, 1823. január 22.
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A Falugondnokok Duna-Tisza Közi

Kiemelten fontos a példamutatás
Az éves szakmai továbbképzésnek
otthont adó Lakiteleki Népfőiskola
idén is várta a hallgatókat. A háromnapos rendezvény december elsejei
nyitónapjára 67 falu- és tanyagondnok érkezett öt megyéből.

E

lsőként Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesületének ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket. Az előadások sorozatát Dr. Ángyán József professzor nyitotta meg. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára ismertette a kormány 10 éves vidékfejlesztési
stratégiáját, beleértve a tanyafejlesztési programot és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program „tanyabusz
programjának” folytatási lehetőségeit. A tanyafejlesztési programra – ez
csak a költségvetés elfogadása után
lesz biztos – egymilliárd forintot szán
a kormány. Ebből a pénzből 50 millió
forint áll rendelkezésre tanyagondnoki szolgálatok létrehozására, illetve
működésük megerősítésére. A „tanyabusz programmal” kapcsolatban
elmondta, hogy jövőre is szeretnének
hasonló akciót, azonban a pénzügyi
lehetőségek még nem ismertek. (Ezzel kapcsolatos cikkünk előző lapszámunkban található, illetve lásd itteni
keretes írásunkat!)

A délutáni program Budainé Nagy
Katalin előadásával indult, melyben
ecsetelte az erkölcsi és etikai értékek
fontosságát. Elmondása szerint napjainkban olyan morális változásoknak
lehetünk szemtanúi, amelyek az ember értékítéletének válságához vezettek, nem beszélve az elidegenedésről,
közönyről. Mint minden szociális tevékenységben, így a falu- és tanyagondnoki munkában is kiemelt jelentőségű
a jóerkölcs és a példamutatás. A szolgálatok által ellátott feladatok sokszínűek, „minden eset egyedi”. Épp
emiatt nem végezhető rutinszerűen a
segítés ezen formája, sokkal inkább
bizalomra, empátiára épül a munka.
Minden falu- és tanyagondnoknak fel
kell tennie a kérdést: „Lenne-e a saját gondozottja?” Az előadás végén a
közös gondolkodás, a közös munka
jelentőségét emelte ki, hiszen általa
megsokszorozódik a szakértelem.
Telekné Dr. Furák Mónika alezredes
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságról érkezett Lakitelekre. A Bűnügyi
Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője prezentációjában
a Békés megyei bűnmegelőzésről,
valamint a tanyaprogramról beszélt.
A megye lakosságának öt százaléka
külterületen él, sokan közülük veszélyeztetett tanyákon laknak.

A bűnmegelőzés kiemelt fontosságú ezeken a területeken, amelyeket
járőreik – összefogva a mezőőrökkel,
polgárőrökkel, tanyagondnokokkal –
rendszeresen ellenőriznek. Látogatásaik alkalmával arra törekednek,
hogy óvatos bizalmatlanság alakuljon
ki a tanyasi emberekben. A bűnmegelőzés szempontjából lényeges, hogy
több külterületen is működik karórás
jelzőszolgálat. Tanyaprogramjuk része az áldozatvédelem és kárenyhítés, a családon belüli erőszak elleni
küzdelem, az időskorúak védelme és
az ifjúságvédelem. Pályázati pénzekből is igyekeznek támogatni a tanyán
élő embereket. Egy sikeres pályázat
révén több rászoruló is mobiltelefonhoz juthatott, ám szerencsére több
ilyen sikeres akció is megvalósult az
utóbbi években. Az első napot Szabó
Pál Vezetéstechnika a gyakorlatban
című programja zárta.
A képzés második napja is bővelkedett előadásokban. Elsőként Csörszné Zelenák Katalin adott áttekintést a
falu- és tanyagondnoki szolgálatokról, falugondnoki képzési programokról, pályázatokról és települési problémákról. Déltől Dr. Kovács Katalin, a
Magyar Tudományos Akadémia RKK
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézetének osztályvezetője ismertette az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program „tanyabusz
programjának” kutatási eredményeit.
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Egyesületének továbbképzése Lakiteleken
Ebéd után Dr. Juhász Anikó, az Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárpiaci Kutatások Osztályának tudományos osztályvezetője foglalta össze a
magyar agrárium jelenlegi helyzetét,
továbbá jövőbeni piaci lehetőségeit.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot Rigóné Kiss Éva képviselte, aki
a Dél-alföldi régió helyi vezetőjeként
előadást tartott a hajléktalanok helyzetéről, beleértve mindazon szociális
tevékenységeket, amelyekkel igyekeznek javítani a hontalan emberek
életkörülményein. Kiemelte a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek
munkáját, akik pénzzel nem mérhető
módon segítik az elesetteket.
December 3-án, a zárónapon
Csörszné Zelenák Katalin vezetésével szó esett a falugondnoki módszertan gyakorlati tapasztalatairól, a
szolgálatokat érintő jogszabályváltozásokról és a jövő évi munkatervről.
Végül a falu- és tanyagondnokok
értékelték a háromnapos továbbképzést, ahol többek között a tanyafejlesztési program részeként tervezett

50 millió forintos támogatás sorsa
is szóba került. Az egyesület tagjai
javaslatot tettek a felhasználásra. A
javaslatok között szerepelt egységes munkaruha, digitális fényképezőgép, GPS-adatbázis, gyerekülés,
hűtőtáska, védőoltás, vércukor és

vérnyomásmérő készülék is. A tanúsítványok átadása után az egyesület elnöke, Friebert Gábor zárta a
programot és további eredményes
munkát kívánt a falu- és tanyagondnokoknak.
Kürtösi Zoltán Milán

Figyelni kell a helyiekre!
Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára szerint a város és vidék közötti kapocs elszakadt
– ennek következményeként a helyi
gazdaságok nagy része vagy tönkrement, vagy a túlélésért küzd. A vidék
gerincét képező mezőgazdaság sem
működik hatékonyan, hiszen a földterületek közel felén profitorientált
vállalatok tevékenykednek. Az ilyen
földek eltartóképessége rendkívül
alacsony; körülbelül negyedakkora,
mint a családi kézben lévő gazdaságok esetében. Ezeket a vállalatokat
korlátozni kell, földterületeiket pedig
visszaadni az embereknek.
A professzor élhető tájat megtestesítő mezőgazdaságot szeretne,
amely alkalmas a regenerációra, és
nem mellesleg turisztikailag is vonzó.
Az államtitkár hangsúlyozta az ös�szefogás fontosságát, illetve a helyi
gazdaság és társadalom megerősíté-

sét. Szorgalmazni kell a helyi iskolák
védelmét, amelynek köszönhetően
hamarosan 500 kistelepülésen hozhatnak létre állami iskolát. További
fontos pontja a stratégiának a helyi

piacok létrehozása és megerősítése, valamint a helyi termék védelme
a külföldivel szemben. Fejleszteni
kell az infrastruktúrát és intézményrendszert is, továbbá a hivataloknak
szerinte „felhasználóbaráttá” kell válniuk.
Dr. Ángyán József a Széchenyi Terv
által nyújtott lehetőségek kiszélesedését ígérte, amelyben több vidékfejlesztéssel kapcsolatos program is
szerepel majd. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program is változik:
eddig olyan követelményeket és kritériumokat tartalmazott, amelyeknek
egy kisvállalkozás képtelen volt megfelelni. Ezeken olyan mértékben kell
változtatni, hogy a támogatást kisebb
egységek is elnyerhessék, például
családi gazdaságok mezőgazdasági
beruházásra, tanyafejlesztésre stb.
A rendelkezésre álló forrás mértéke
700 milliárd forint.
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Rendeletmódosítások után
A

z 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szól. E törvény határozza meg
– többek között – a falu- és tanyagondnoki szolgálatok
törvényi kereteit. A törvény 20. §-a a nyilvántartások vezetésével foglalkozik. 2011-től ezt a nyilvántartást nem
kell vezetni falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
esetén.
A falu- és tanyagondnoki szolgálat fenntartójának az
országos jelentési rendszerbe félévente kötelezett adatszolgáltatásra. Ismételten kiemelem, s a törvény is hangsúlyozza, hogy a szociális rászorultságot falu- és tanyagondnokság esetén nem kell vizsgálni.
A tanyagondnoki szolgáltatás jelenleg legfeljebb négyszáz fős külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen
engedélyezhető. A gyakorlatban gondot okozhat, ha már
működő szolgáltatás esetén a lakosságszám négyszáz
fő fölé emelkedik. A rendelkezés lehetővé teszi – a falugondnoki szolgálathoz hasonlóan –, hogy amennyiben a
létesítést követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma 10 százalékot meg nem haladó
mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás
tovább működhessen. Nagyobb mértékű lakosságszám
növekedése esetén új szolgálat indítása célszerű.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik.
Elutasítás esetén viszont továbbra is szükséges az írásbeli értesítés, mivel csak így biztosítható a döntés elleni
jogorvoslat.
Fontos változás: nem kell megállapodást kötni falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás esetén. Ugyanis a falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás előre nem tervezhető, nehezen értelmezhető a szolgáltatás időtartama, és a szolgáltatást minden igénybevevő számára térítésmentesen kell
biztosítani.
A törvény módosítása alapján közfeladatot ellátó személynek minősül a falu- és a tanyagondnok. A szociális
területen dolgozók olyan tevékenységet látnak el, amely
az állampolgárok szélesebb körét érinti, fokozott körültekintést, felelősséget igényel. Az ilyen, egyben fokozottabb
veszéllyel is járó munkakörökben foglalkoztatottak akkor
tudnak hatékony munkát végezni, ha az ellenük irányuló
erőszakos cselekményekkel szemben megvédik őket, és
magasabb szintű védelmet élvezhetnek közfeladatot ellátó személyként.
A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről – így a falu- és tanyagondnokságról is – rendeletet alkot. Amennyiben a
fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat – a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint – alkot rendeletet az érintett
tárgykörökben. A módosítás várhatóan elősegíti az egységes jogalkalmazást a társulások körében.
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

és működésük feltételeiről szól. 2011. január 1-jével módosult a rendelet képesítési előírásait tartalmazó 3. számú
melléklete. Így lehetővé vált, hogy a felsőfokú végzettségű, valamint a középfokú végzettségű falu- és tanyagondnok átsorolással megfelelő fizetési osztályba kerüljön.
Ahol új falu- vagy tanyagondnoki szolgálatot indítanak
el, vagy változik a falugondnok személye, ott 2011. január
1-jét követően falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben
csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás
kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör
betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő
időpontjától számított két éven belül elvégzi.
A szakmai program kötelező tartalmi elemeinek csökkentésére és racionalizálására is sor került. A szakmai
program kötelező elemei közül több törlésre került, mert a
programnak a szolgáltatás megvalósításáról kell szólnia,
a szolgáltatás megtervezésével, előkészítésével kapcsolatos intézkedések a szakmai program tartalmában nem
értelmezhetőek. A hatályon kívül helyezett tartalmi elemek
egy része az SzMSz-nek is része, így azok megismétlése
szükségtelen.
Módosultak a szakmai program következő elemei: az
ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői,
ellátási szükségletei. E pont helyett az ellátandó célcsoport jellemzőit szükséges a jövőben bemutatni a szakmai
programban. Tehát csak az adott szolgáltatástípus által
ellátott személyek jellemzőit (például a célcsoport korös�szetétele, egészségi állapota, jövedelmi viszonyai) kell
bemutatni, általános leírásokra nincs szükség. A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét is le kell írni.
Fentiek mellett a szakmai program kiegészült egy új tartalmai elemmel, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi
módjával. A szakmai programhoz a jövőben mellékletként
nem kell csatolni a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak
tervezett alakulását, mivel a gazdálkodásáról külön dokumentációt vezet az intézmény.
Idén január elsejétől a falu- és tanyagondnokoknak
egységes tevékenységnaplót kell vezetniük minden munkában töltött napon. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok
esetén ugyanis rögzítésre került a Szociális Törvényben,
hogy ezen ellátások igénybevétele esetén nem kell megállapodást kötni. Annak érdekében, hogy a falu-és tanyagondnoki tevékenység dokumentálása biztosított legyen,
tevékenységnapló formanyomtatvány került bevezetésre,
melynek alkalmazása kötelező a falu- és tanyagondnoki szolgálatok esetén. A tevékenységnapló ellátott általi
aláírása a fenntartó döntése alapján mellőzhető, ezért a
melléklet alkalmazásának megkezdésekor a fenntartónak
írásban rendelkeznie kell arról, elvárja-e az alkalmazott
falu-, illetve tanyagondnoktól, hogy az aláírás oszlopot
is kitöltesse az ellátottakkal, vagy sem. (A napló mintája
honlapunk www.falugondnoksag.hu Hírek rovatából letölthető).
Csörszné Zelenák Katalin
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Hírek
Számítunk a támogatásokra
Egyesületünk folyamatos működéséhez – a pályázati program- és működésfinanszírozás mellett – az egyéni
tagdíjak és a falugondnokságokat
működtető települések támogatása jelentős segítséget nyújtott 2010-ben is.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
hozzájárultak, hogy sikeres programokat és eredményes működést tudhatunk magunk mögött!
Idén is tervezzük a már hagyomán�nyá vált rendezvények folytatását, a
Hírlevél folyamatos megjelentetését,
pályázati programok megvalósítását.
Ebben az évben is számítunk az önkormányzatok támogatására, és az
egyesületi tagok tagdíjaira. Egy-egy
önkormányzatnak jelképes összeg
az, ami egyesületünknek a folyamatos

működés, kapcsolattartás, pályázati
önrész lehetőségét jelenti. Ezért kérünk minden önkormányzatot, támogassa működésünket.
A támogatásokból és tagdíjakból
részben finanszírozni tudtuk az egyesületi Hírlevelet, a családi napot, a lakiteleki képzés egy részét, és több más
falugondnoki rendezvényt is. A DunaTisza Közi Falugondnoki Hírlevelet 6
alkalommal 700-700 példányban megjelentetjük, s térségünkből minden
falu- és tanyagondnoknak, minden falugondnoki szolgálatot működtető önkormányzatnak és partnereinknek is
eljuttatjuk. Rendezvényeinkre falu- és
tanyagondnokokat, települési polgármestereket, jegyzőket, valamint intézményvezetőket is várunk.

Követendő példa
Kerekegyházán két tanyagondnoki szolgálat működik. A településhez
tartozó tanyavilágban külföldi (német,
holland) állampolgárok is élnek. Egy
ilyen házaspárnak jutott eszébe, látva
a tanyagondnokok áldozatos, hasznos
munkáját, hogy gyűjtést szervez részükre. Végül több, mint 300 eurót sikerült az ismerőseiket, szomszédaikat
megkeresve összeszedni e nemes
célra. Az adományt a polgármesteri
hivatalba vitték be, ahol a tanyagond-

nokokkal megbeszélve a legszükségesebb felszereléseket szerezték be.
Így lehet mindkét szolgálatnak GPS-e,
akkuról használható hűtőtáskája, univerzális fúrója és flexe – mindegyik
nagy segítség a munkájukban.
Kelemen Márk polgármester írásban
és személyesen is köszönetét fejezte
ki az adományokért a házaspárnak.
Kívánjuk, hogy legyenek minden településen ilyen figyelmes, tevékeny és
nemes lelkű adományozóink!

Normatíva
Idén a falugondnoki normatíva, a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás: 1 996 550 forint/szolgálat. A
hozzájárulásra az a települési önkormányzat, illetve működtető jogosult,
amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szociális Törvény 60. §-a és a külön jogszabályban
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A hozzájárulás a települési önkormányzatot, illetve a működtetőt az ellátást biztosító szolgálat
száma alapján illeti meg.

Önkéntes munkán

A Piarista Gimnázium diákjai közül
öten eddig Helvécián és Szentkirályon
segítették a tanyagondnokok munkáját. Köszönet érte!

Falugondnoki babák
Örömteli híreket kaptunk a falu- és
tanyagondnokoktól: a tiszajenői tanyagondnoknak ikerlányai születtek,
a kardosi tanyagondnokot két kislánya után fia születése alkalmából is
köszönthetjük. A közelmúltban született a zákányszéki tanyagondnoknak
gyermeke, és megérkezett a kelebiai
tanyagondnok kisbabája is. (Képünkön a tiszajenői tanyagondnok ikerlányai: Nóra és Lara.)

Aktuális továbbképzések
Hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés: 25 kreditpontos 26 órás továbbképzés. (Engedélyszáma: S-02-158/2009) Képzési helyszín: Polgármesteri Hivatal
Orosháza, Szabadság tér 4-6. A képzés időpontjai: 2011. 01. 25.; 2011.
02. 01.; 2011. 02. 08.; 2011. 02. 15.
(Keddi napokon, 9–15 óráig.)
A Baranya Megyei Falugondnokok
Egyesületével
együttműködésben

indítjuk továbbképzésünket Hetvehelyen. Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és
azok hozzátartozóival való hatékony munkára: 40 kreditpontos 40
órás tanfolyam. (Engedélyszáma:
T-02-070/2008)
A képzés időpontjai: 2011. 02. 02.;
2011. 02. 09.; 2011. 02. 16.; 2011. 02.
23.; 2011. 03. 02. (Szerdai napokon,
9–15,30 óráig.)

Adomány
Szabó Margit népművész karácsonyra
maga készítette gyermekjátékokkal és
általa gyűjtött különféle ruhaneműkkel
kívánt örömet okozni a rászorulóknak.
A felajánlott hat zsák ruha és a játékok
kiosztása folyamatban van.
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Közös kapcsolódási pontok
Az IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló program újabb mérföldkőhöz érkezett: 2011. január
6-án Kispiac Helyi Közösség épületébe hívtuk és vártuk a falugondnoki képzésre jelentkezőket.

A

rendezvényen elsőként Szarapka
Ede, a helyi közösség elnöke köszöntötte a hallgatókat, s bemutatta
Kispiacot, majd Csörszné Zelenák Katalin projektvezető ismertette a január
29-én induló falugondnoki képzést. Elsőként a falugondnoki szolgálat kialakulásáról, működéséről esett szó, majd
a falugondnok teendői is terítékre kerültek. Hangsúlyozta a falugondnoki munka szépségét, amely sokrétűségéből
fakad. Az esélyegyenlőtlenség csökkentésében és az emberek helyben tartásában elért eredményeiért 2005-ben
az EU jó gyakorlatai közé választották
a szociális ellátás ezen formáját, amely
igazi hungarikum, magyar sajátosság.
A képzés egyik feladata olyan közös kapcsolódási pontok létrehozása,
amely táptalaja lehet a jövőbeni sikeres együttműködésnek. Nagy szerepük lesz ebben azon hazai, elsősorban
határ menti településeken szolgálatot
végző falu- és tanyagondnokoknak is,
akikkel közösen terepgyakorlaton vesznek részt majd a hallgatók. A 180 órás
elméleti képzés számos olyan témát
érint, amely a mindennapi munkavégzés során nélkülözhetetlen a falugondnok számára. A résztvevők megismerkedhetnek többek között a falugondno-

ki alapismeretekkel, jogi alapismeretekkel, kommunikációval, környezetvédelemmel, közlekedési alapismeretekkel,
önkéntességgel, szociális- és társadalmi ismeretekkel, s a falusi turizmussal
is. A 80 órás gyakorlati oktatás során a
hallgatók alkalmazhatják elméleti ismereteiket különféle helyben megoldandó
feladatokon keresztül. Júniusban dolgozat zárja az összesen 260 órás képzést, amelyen remélhetőleg mindenki
eredményesen vizsgázik majd.
A pályázat révén egy mikrobuszhoz
jut Horgos, így a szolgálat elindulásának egyik alapfeltétele teljesül. A hazánkban jól, kiforrottan működő szolgálatok Szerbiában is sikeresek lehetnek,
természetesen alkalmazkodva a helyi
viszonyokhoz. Míg Magyarországon állami támogatásban részesül a szolgálat, addig szomszédainknál a legfontosabb cél az, hogy a falugondnoki munkát, mint jó gyakorlatot a projekt révén
megismerjék a döntéshozók.

A képzésismertetőt követően a leendő
hallgatók bemutatkozása következett.
Többen a falusi turizmus felvirágoztatása miatt, munkahely reményében jelentkeztek, ám elhangzott az idősgondozás, ismeretbővítés, közösségépítés
és segítő szándék is. Szarapka Ede
az alábbi gondolattal köszönte meg a
résztvevők hasznos gondolatait: „Mindenki találja meg a céljait.”
Az ismerkedés után megtörtént a
szerződéskötés, így a tervek szerint január 29-én elindul a képzés 20 hallgatóval. Lepár Györgyi hozzászólásában
kitért a kishegyesi szolgálatra, amely
jelenleg kísérleti jelleggel, projektalapon működik. Szerinte a legfontosabb
feladat egy jól működő, példaértékű
szolgálat bevezetése Horgoson. A cél
rávezetni arra a döntéshozókat, hogy
létjogosultságot szavazzanak a szociális szolgáltatás ezen formájának is.
A Szerbiában még elfogadásra váró
szociális törvény nem ismeri a falugondnokot, de jó gyakorlatokon, jó példákon keresztül mindez változást eredményezhet. Szarapka Ede szintén jó
lehetőségnek tartja a hamarosan induló
horgosi szolgálatot. A szerződéskötést
követően munkamegbeszélésre, projektértékelésre került sor a horgosi partnerekkel közösen, valamint a szabadkai CARITAS vezetőivel. Végül kispiaci
vendéglátóinknak köszönhetően a helyi
konyha sajátosságait felvonultató ebéd
zárta a rendezvényt.
A Falugondnokság határok nélkül IPAprojekt jó úton halad, minden feltétel
adott egy sikeres tanyagondnokság elindulásához a határ menti településen.
Kürtösi Zoltán Milán
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Komoly történelmi múlt
K

ispiac a Vajdaság északi részén, Magyarkanizsa
község területén található. Lakossága a legutóbbi
népszámlálási adatok alapján 2400 fő, ennek többsége
magyar nemzetiségű. Egyetlen kis folyó szeli át, a Kőrös,
mely a falu szélén lévő Kapitány halastóba folyik.
Helyének legkorábbi írásos említése egy 1211-ben keletkezett okmány átirata, amely jász és kun birtokok felosztásáról szól – ebben a Kanizsa melletti Pucsut földterületet is
említik. I. Károly (1288-1342) magyar király 1331-ben írott
oklevele pedig többek között Pusztaegyház néven nevez
meg egy települést Martonos és Ludas-puszta mellett. (Ez
lokálisan egybeesik a Pucs-puszta néven később is emlegetett területtel.)
A török hódoltság idején az 1580 és 1590 közötti defteA Szent Péter és Pál apostolok templom
rekben 22 adózó házat vettek jegyzékbe e területről. Az(Fotó: Kovács Róbert)
tán a török korszak végén Pusztaegyház, illetve Pucs a
törökdúlás által teljesen elpusztult. Ezért utána mint pusz- Pucs területén pedig a Pucs halmok szomszédságában a
tát Martonoshoz csatolták, ahol Felső- és Alsópucs né- horgosi szállások alsó végénél is egyre többen telepedtek
ven szerepelt. Miután felszabadult a törökök alól a térség, le. Szeged-Alsóváros kirajzásakor, a földosztások idején,
1640. augusztus 12-én a nádor a kun származású Boda az 1860-as éveket követően kialakult az alsó-tanyarendGyörgynek és Kún Mihálynak adományozza többek között szer. Így jöttek létre a tanyaközpontok, és végül a falvacse pusztát is, azon a címen,
kák, köztük a mai Kispiac
hogy azt a török előtt őseik
is. Valószínűleg nem kellett
is bírták. Alsópucs területén
már áruértékesítésre távoa Pucs nevet viselő halmok
labbi, nagyobb településekszomszédságában
1764re utazniuk, kapott nevéből
ben még álltak a település
ítélve helyben is elpiacolták.
épületromjai.
Ma a lakosság zöme állatE térség a török előtt mint
tenyésztéssel, gyümölcs- és
kun terület Csongrád, majd
kerti vetemények termesztéutána Bács-Bodrog megyésével foglalkozik. A Kispiac
hez tartozott – tehát több
környéki földeken leginkább
mint ezer évig az egykoiparnövényeket, gabonaféri Magyarország szerves
léket és kultúrnövényeket
részét képezte. Közben
termesztenek, de nagy haA közösségi ház (Fotó: Ladányi Richard)
a XVIII. század közepétől
gyománnyal rendelkezik a
Felső-Pucs területén a Szalatornya (Sztara Torina) név gyümölcstermesztés is. Az állattenyésztés és általa a tejterjelenik meg. Valószínűleg az 1848/49-es magyar szabad- melés sok ember megélhetését biztosítja. A régóta működő
ságharc idején itt megfigyelőtorony állhatott. A II. világhá- téglagyár az egyetlen, ipar szempontjából fontos tényező.
borút követően az új államhatalom Felső-Pucs területét,
A településen hat civil szerveződés rendelkezik székhel�annak betelepült részét Nosza névre keresztelte. Alsó- lyel: Jókai Mór Művelődési Egyesület, Körös Sporthorgász
Egyesület, Mozgalom Kispiacért, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Sertéstenyésztők Egyesülete és „Together” Fiatalok
Egyesülete Kispiac. A Jókai Mór Művelődési Egyesület
kulturális programok szervezésében aktívan közreműködő
civil szerveződés. Könyvtár is működik Kispiacon. A település központjában található az Evita Süti és Művelődési ház, amely bálok, tánciskolák és egyéb rendezvények
színhelye.
Alapfokú oktatási intézmények, így iskola és óvoda is
működik Kispiacon. Jelenleg hat tanterem, könyvtár, informatikaterem és tornaterem áll a diákok rendelkezésére.
2009-ben adták át az új sportpályát.
Kispiac két magyarországi testvértelepüléssel büszkélkedhet, Nagymágoccsal és Öttömössel.
Kőrös part (Fotó: Kenyeres Edvin)
Krekuska Róbert
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A Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének 2010. évi közhasznúsági jelentése
A) Számviteli beszámoló:

Mérleg

Sorszám A tétel megnevezése
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

b
A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6-9 sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor)
C. Saját tőke (12.-16. sorok)

D) Kimutatás a cél szerinti
juttatásokról:

ezer FT-ban

Előző év Előző év(ek) Tárgyév
2009
helyesbítései 2010
c

d

473
77
396
0
27 841
0
0
0
27 841
28 314
8 546
20

0

20

13.
14.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
III LEKÖTÖTT TARTALÉK

4 781
0

0
0

6 871
0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

3 745

0 - 4 118

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I. INDULÓ TŐKE

e
0
419
0
37
0
382
0
0
0 23 066
0
0
0
0
0
0
0 23 066
0 23 485
0 2 773

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
D TARTALÉK
E. CÉLTARTALÉKOK
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. SOR)

0

0

0

19 058
0
710
0
70

0 20 629
0
0
0
83
0
0
0
83

28 314

0 23 485

Tájékoztató adatok:
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség

14 820
11 256

Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

2 255
0
0
3 564

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

4 025
245
17 027
0
239

B) A költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület munkáját pártoló tagként támogató önkormányzatok 2010-ben:
Ágasegyháza, Albertirsa, Ambrózfalva, Ásotthalom, Bácsalmás, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Balástya, Ballószög, Bócsa, Bordány, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Cibakháza, Csanádalberti, Csárdaszállás, Csengele, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Drágszél, Dunafalva, Eperjes, Forráskút,
Fülöpháza, Fülöpjakab, Gomba, Gyomaendrőd, Gyula, Harkakötöny, Helvécia, Homokmégy, Hunyadfalva,
Imrehegy, Inárcs, Jakabszállás, Jászfelsőszentgyörgy, Jászszentandrás, Jászszentlászló, Kalocsa, Kelebia,
Kéleshalom, Kerekegyháza, Kétpó, Kisdombegyház, Kiskunmajsa, Kisszállás, Klárafalva, Kolping, Kömpöc,
Körös-szögi KTTT, Kövegy, Kunadacs, Kunbaracs, Kunfehértó, Kunpeszér, Kunszállás, Ladánybene, Lórév,
Madaras, Magyardombegyház, Mártély, Mátételke, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőhék, Felsőbácskai
Kisrégió, Mo.Baptista Egyh., Mórahalom, Nagyrév, Nyárlőrinc, Nyársapát, Ópusztaszer, Ordas, Ótemplomi
Szeretetszolgálat, Örménykút, Öttömös, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Pusztamérges, Rém, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Sarkadkeresztúr, Szakmár, Szank, Szegvár, Szelevény, Szentkirály, Szolnoki KTTT,
Tiszainoka, Tiszajenő, Tiszakürt, Tiszaszentimre, Tompa, Újszalonta, Újszilvás, Újtelek, Üllés, Vasad, Zákányszék. Nem pénzbeli támogatást adott Kunfehértó, Cibakháza, Kelebia, Nyársapát, Sándorfalva, Jászfelsőszentgyörgy, Ballószög, Csárdaszállás, Szank, Öttömös, Ásotthalom, Ópusztaszer.

Egyesületünk 2010-ben cél szerinti juttatásban részesítette
• Baksa László (Öregcsertő) gyermekszületés 20.000,-Ft,
• Gyóni László (Kiskunmajsa) gyermekszületés 20.000,-Ft,
• Guba József (Szatymaz) temetés
50.000,-Ft,
• Murai István (Nagyrév) gyermekszületés
20.000,-Ft.
A közhasznú tevékenység keretében az
egyesület tagjainak, valamit az egyesület
működési területén dolgozó falugondnokoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek nyújtott cél szerinti juttatások
(adómentes nem pénzbeli szolgáltatások):
• Falugondnoki találkozókon való részvétel
• Szakmai továbbképzéséken való részvétel
• Családi nap
• Zala megye – tapasztalatcsere, látóút
• Lakitelek Népfőiskola - 3 napos szakmai
továbbképzés
• Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
• Pályázati tanácsadások igénybevétele
• Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele
• Szakmai programokon, konferenciákon
való részvétel
• Pályázati, fejlesztési programokban való
részvétel

F) Kimutatás a vezető
tisztségviselők juttatásairól:
Az egyesület vezetője, valamint vezető
tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem
részesültek, kivéve azokat a cél szerinti
juttatásokat – falugondnoki találkozókon,
továbbképzéseken, családi napon, tapasztalatcserén, látóúton, szakmai napon,
konferenciákon való részvétel - melyet az
egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.

G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:
• Egyesületünk 1997 novemberében – tizenhárom éve – alakult meg Kelebián. Az
alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk
(Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest,
Jász-Nagykun-Szolnok megye) 158 településén 240 falu, illetve tanyagondnokság
működik.
• Az elmúlt év is eseményekben gazdag
volt egyesületünk életében. Közgyűlést (1
alkalommal), elnökségi üléseket (3 alkalommal), felügyelő bizottsági ülést (1 alkalommal) tartottunk.
• Irodát működtetünk Kecskeméten, az Inkubátorházban.
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• Szakmai működésünk érdekében iro- Eredmény levezetés:
dánkban munkaszerződéssel, illetve megA tétel megnevezése
bízási díjjal folyamatosan foglalkoztattunk Sorszám
munkatársakat
a
b
Információszolgáltatás:
• Duna-Tisza Közi Hírlevél megjelentetése
tanyagondnokok, önkormányzatok, civil
szervezetek, szakemberek részére kéthavonta (az év során 7 alkalommal)
• Pályázatfigyelés és tanácsadás
• Tanácsadás: Egyéni tanácsadással is segítettük a falu- és tanyagondnoki szolgálatok beindítóit és a több éve működőket
• Módszertani tanácsadás falu- és tanyagondnoki szakmai ügyekben
• Egyesületünk bemutatása – brossúra
• Konferenciákon, kiállításokon (Pályaválasztási kiállítás) és a médiumokban a falués tanyagondnokság képviselete (Magyar
Nemzet, Szabad Föld, Petőfi Népe, Békési
Hírlap, www.prohalo.hu, www.nonprofit.hu,
• Honlapműködtetése: www.falugondnoksag.
hu, www.tanyagondnoksag.hu
• Térségünk megyéiben részvétel falu- és
tanyafórumokon, testületi üléseken 44 alkalommal
• A falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok számára elkészíttettük a térségben
az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat
Térségi, országos rendezvények szervezése:
• Közgyűlés
• Falugondnoki találkozók, szakmai tapasztalatcserék szervezése Cibakházán,
Ballószögben, Szankon
• Szakmai civil napok: Kelebia, Nyársapát,
Sándorfalva, Jászfelsőszentgyörgy, Kétsoprony
• „Falugondnokok négy keréken” területi
balesetmegelőzési vetélkedő
• A már hagyománnyá vált Családi nap
megrendezése Kunfehértón
Humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, látóút:
• Egyesületünk akkreditált felnőttképző intézmény (AL – 1717)
• A képzésben résztvevő oktatóknak szakmai megbeszélés szervezése
• Befejeztük két csoportban 36 fővel a falugondnoki alapképzést
• Egy csoportban 22 fővel falugondnoki
alapképzést indítottunk.
• Lakiteleki 3 napos szakmai továbbképzésünkön 67 falu- és tanyagondnok vett részt
• Két új falugondnoki továbbképzést akkreditáltattunk
• Szakmai kreditpontos továbbképzéseinken 148 fő vett részt
• Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcsere
keretében Zala megyében jártunk látóúton
45 fővel
(Folytatás a 10. oldalon)

1.
2.
3.
4.
5.

ezer Ft-ban

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(i + II. sorok)
I Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
1 Közhasznú célra, működtetésre kapott
támogatás
a alapítótól
b központi költségvetéstől

Előző Előző év(ek)
év 2009 helyesbítései
c
d

Tárgyév
2010
e

64 222

0

32 109

64 222

0

32 109

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

6.

c helyi önkormányzattól

0

0

7.

d

0

0

0

207
0
40 345
19 587
3 108
975
0
0
0
0
64 222
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

239
0
13 956
13 380
3 560
974
0
0
0
0
32 109
0

60 477

0

36 227

59 919
0
0
558
0
0
0
0
0
0
3 745

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35 982
0
0
245
0
0
0
0
0
0
- 4 118

3 745

0

- 4 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 745
0
3 745

0
0
0

- 4 118
0
- 4 118

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

társadalombiztosítótól

e egyéb 1%
f továbbutalási céllal kapott
2 Pályázati úton elnyert támogatás
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4 Tagdíjból származó bevétel
5 Egyéb bevétel
II Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.)
1 Pénzügyileg rendezett bevételek
2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/1 + B/1)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II +B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+ 2.+ 3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből továbbutalt támogatás
2. ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. ráfordítást jelentő elszámolások
4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. ráfordítást jelentő elszámolások
4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+ - 1. + - 2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (B./I.-F./1.- F./4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény (+ - 1. + - 2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (A./II. – E./2. – E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (B./2. – F/.2. – F./3.)
I. Adózás előtti eredmény (B./1 – F./1.) + - H/2.
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

3 745
0

0
0

- 4 118
0

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke
Tőkeváltozás/eredmény
Tartalék
Tárgyévi eredmény

2009.
20
4 781
19 058
+ 3 745

2010. Változás (adatok e Ft-ban)
20
0
6 871
+ 2 090
20 629
+ 1 571
- 4 118
- 7 863

Az egyesület vagyona (tárgyi eszközök, immateriális javak):
FORD Fiesta 1,25-ös autó (2000), Számítógép és nyomtató (2002), AFICIO 1018 D fénymásoló
(2003), Számítógép (2003, 2004, 2006, 2009, 2010), Egyesületi irodához bútorok (2003,
2006, 2009), Laptop ASUS (2006), Számítógépes programok (2004, 2006, 2007, 2008, 2009),
Spirálozó (2006), FAX (2006), SAMSUNG fénymásoló (2006), Projektor, vetítővászon (2008),
Samsung TV (2009), Samsung DVD-Videó (2009), Lamináló (2008)
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Elnyert pályázati támogatások / képzési bevételek fel nem használt része után (Folytatás a 9. oldalról)
képzett tartalék kimutatása:
• Egyesületi munkatársaink szakmai továbbképzéseken vettek részt pénzügyi,
minőségbiztosítási, valamint nonprofit
Megnevezés
Elnyert támogatás / bevétel
adományozás témakörben
teljes

2010.12.31-ig
2010.12.31.-én
felhasznált tartalékba helyezett

összege (EFt)
NCA-DA-10-0350

1 200

700

500

940

120

820

2 400

330

2 070

7 634

2 096

5 538

NEFMI Dél-alföldi Regionális
8 345
5 konzorciumi partner
Szociális Módszertani feladatok
ellátása 2010.12.01.-20.11.03.31. összesen 16 600

630

7715

NCA-NK-10-C-996
NCA-DP-10-E-0151
HU-SRB/0901/222/141
Falugondnokság határok nélkül

4 konzorciumi partner
összesen 22 663

239

0

239

Alapképzés

APEH 1% - rendelkező év: 2009

5 665

1 918

3 747

összesen:

26 423

5 794

20 629

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:

Pályázati támogatások:
Megnevezés

A támogatás teljes összege (EFt) ebből 2010-ben befolyt (EFt)

NCA 2009 évi Működési

1 200

396

NCA-DP-09-A-0002

1 500

1 500

400

396,900

1 200

1 200

940

940

NCA-CIV-09-G-0175
NCA-DA-10-0350
NCA-NK-10-C-0996
NCA-DP-10-E0151
TÁMOP-1.4.1. 2008-2010

2008-ban 12 500
2009-ben 31 488,301

összesen

2 400

2 400

50 000

5 500,799

57 640

12 333,699

Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik.
Egyéb támogatások:
Megnevezés
Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ bér- és
járuléktámogatás

(EFt)

Felhasználva
822,180

bér- és járulékfizetés

Nemzetközi kapcsolatok építése:
• Vajdasági kapcsolatok erősítése: a kishegyesi
Női Fórum egyesületével közösen (találkozók,
közös programok, közös pályázatok)
• Vajdasági kapcsolatok, önkormányzati és civil
határ menti együttműködések erősítése a falugondnokos települések testvértelepüléseinek a
szolgálatok vajdasági elterjesztése érdekében
• Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Programon belül „Falugondnokság határok nélkül” projektet bonyolítunk
(HU-SRB/0901/222/141) három partnerrel
(Öttömös, Horgos, Kispiac) és két együttműködő partnerrel (Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. Mórahalom,
Észak-Bácskai Homokháti Kistérségi Településfejlesztési Egyesület Ludas) közösen
• Erdélyi kapcsolatok, falu- és tanyagondnoki, valamint civil együttműködések erősítése, együttműködés az Erdélyi Falugondnoki Szövetséggel és az ERMACISZÁ-val
Fejlesztési programok:
• Befejeztük a TÁMOP 1.4.1 Európai Uniós
pályázati programot 8 településsel együttműködésben (Szank, Csólyospálos, Kiskunmajsa, Kisszállás, Borota, Balástya,
Csengele, Ópusztaszer)
Módszertan:
Egyesületünk pályázati partnerként a Délalföldi Régióban falugondnoki módszertani
feladatokat látott el 2010-ben.
• Információszolgáltatás
• Szakmai tanácsadás induló szolgálatoknak
• Szakmai programok véleményezése
• Szakértőként közreműködés szakmai ellenőrzéseken a Közigazgatási Hivatal és a
városi jegyzők felkérésére
• Szakmai együttműködések ösztönzése

A Nemzeti Erőforrás Minisztere 2010.
december 1-től megbízta a Dél-alföldi régióban szociális módszertani tevékenység
ellátásával a Falugondnokok Duna-Tisza
Bács-Kiskun Megyei
300
működési költség
Közi Egyesülete által vezetett konzorciuÖnkormányzat működési
mot. (Együttműködő partner: Mentálhigiétámogatás
nés Egyesület Békéscsaba, a konzorcium
összesen
1 622,180
tagjai: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Dél-alföldi Régió Kecskemét,
Egyesületünk az 1 %-ból 2010-ben (rendelkező év 2009) 238 793,- Ft összeget kapott. SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház Szeged, Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon Csongrád,
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi,
Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte Rehabilitációs Központ Békéscsaba)
tevékenységét a 2010. évben.
A fenti szolgáltatásokban nem csak a
Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2011. február 9-én tárgyal- Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.
ja meg.
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Nívódíj

500

irodabútor
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Bizalommal fordultak hozzá
L

egtöbbünk talán fel sem figyel, ha elhangzik: „Egy ember nyugdíjba ment...” A negyvenszállási emberek, főleg
akiket Balog Sándor segített, biztosan másként vélekednek
előbbi kijelentésemről. Számukra ő volt az, aki az esélyegyenlőtlenségből, kilátástalanságból fakadó életkörülményeken enyhíteni igyekezett. Fiatalok és idősek egyaránt
barátsággal, jó szívvel emlékeznek azokra az évekre, amikor tanyagondnokként munkálkodott. Feltétel nélkül, folyamatosan adott, cserébe csak jó szót, mosolyt várt.
Ez az idő elmúlt, hisz’ egyszer minden véget ér. Fiatalsága már nem a régi, de segítőkészsége, tenni akarása nem
kopott meg az évek során. A nyugdíj, amelyet legtöbbünk
a jól megérdemelt pihenéssel azonosít, számára mást jelent. Továbbra is azon lesz, hogy visszatérhessen azon
emberek közé, akikért egykoron naponta tevékenykedett.
A tanyagondnoki munka nehézségeire, mint kihívás tekint;
szépségeit pedig örökre szívébe zárta. Ez a hozzáállás
minden jelenlegi és leendő falu- és tanyagondnok számára
követendő példa kell, hogy legyen.
– Mikor lett tanyagondnok?
– Ezt a munkát 1999. október 15-én kezdtem.
– Kinek, vagy minek hatására választotta a hivatást?
– Az előző tanyagondnok egészségügyi problémák miatt
nem tudta folytatni tevékenységét. Pályázatot hirdettek a
munkakör betöltésére, amelyre jelentkeztem: kilenc pályázó közül végül én tölthettem be az állást.
– Kitől tanulta a legtöbbet?
– Kemény Bertalantól, aki a falugondnokság ötletadójaként az esélyegyenlőség megteremtésén fáradozott a
falvakban élő szociálisan rászoruló gyerekek és idősek
számára. Úttörő munkájának köszönhetően közelebb hozta egymáshoz a falvakat és a városokat. Köszönetet szeretnék mondani Kemény Bertalannak azért, amiért kitalálta
ezt a szolgáltatást; örülök, hogy valóra vált az álma.
– Mit tart munkája legnagyobb eredményének?
– Nagy örömmel fogadták azt Negyvenszálláson, hogy
nem kivételeztünk: mindenkit egyaránt segítettünk a legjobb
tudásunk szerint. A kinevezésem előtt „gyerekcipőben” jártak a közösségi események. Ennek hatására készítettem
egy munkatervet, benne több közösségépítő és kulturális
program is szerepelt. Szilvesztertől egészen karácsonyig
szerveztem rendezvényeket – feleségem, „a ház asszonya”
segítségével – kicsiknek-nagyoknak egyaránt, amelyek
igen nagy népszerűségnek örvendtek. Úgy érzem ezáltal
sikerült jobban összekovácsolni a helyi embereket. Emellett
büszkén kijelenthetem, hogy a Negyvenszállást Kalocsával
összekötő kerékpárútért is rengeteget lobbiztam.
– Mit valósított meg a tervei közül?
– Munkába állásom idejére a közösségi ház állapota
nagymértékben leromlott. Terveim között szerepelt az épület élhetőbbé tétele, felújítása. A polgármesteren keresztül
önkormányzati segítséggel sikerült megmenteni a létesítményt, amely mind a mai napig működik. Úgy gondolom,
hogy ez a közösség szempontjából nagyon is lényeges.
– És mit nem sikerült megvalósítania?
– Szerettem volna, ha épül Negyvenszálláson egy, az EU

szabványoknak is megfelelő játszótér, de ez rajtam kívülálló okok miatt nem valósult meg. A tanyagondnoki gépjármű
lecserélését is többször szorgalmaztam, sikertelenül.
– Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie?
– A tanyagondnoki szolgálat Kalocsán a szociális központhoz tartozik, ennek előnyei, hátrányai egyaránt vannak. Bekapcsolódhattam a szociális központ munkájába,
azonban ez nehézségeket is eredményezett: egyre kevesebb idő jutott Negyvenszálláson a tanyagondnoki feladatok ellátására.
– A szolgálatot szívvel-lélekkel kell végezni. Nehéz volt
ennek megfelelni?
–Tanyagondnokká választásomkor beláttam, hogy időt,
fáradtságot nem kímélve kell ellátni a feladataimat. A tanyagondnoki munkát – szívesebben hívom szolgálatnak – igyekeztem alázattal, teljes odaadással végezni. Szolgálni jó dolog, ha nemes célt szolgálunk, az mégjobb. Meg kell próbálni
úgy segíteni, hogy jól essen annak a személynek, aki kapja.
– Volt olyan időszak, amikor teljes egészében azt tehette, ami a tanyagondnok feladata?
– Azok az évek voltak a legszebbek, amikor elkezdtem.
Erőn felül próbáltam tenni az emberekért, kötöttségek nélkül. Ami másnak titok volt, számomra valósággá vált: bizalommal fordultak hozzám, rengeteg pozitív visszajelzést
kaptam. Később, amikor a szociális központ feladatait is el
kellett látnom – egyre kevesebb idő jutott a tanyagondnoki
teendőkre. A végére már szinte csak a szállításokat végezhettem a negyvenszállásiak érdekében.
– Mivel szándékozik eltölteni a nyugdíjas éveket?
– Mivel több, mint egy évtizedet töltöttem el tanyagondnokként; szeretném megtaláni azt a helyet a szociális
szférában, ahol tudok segíteni. Nyugdíjazásom ellenére
hasznosnak érzem magam, azon leszek továbbra is, hogy
segíthessek másokon.
K. Z. M.
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Gyógynövénytár
Orbáncfű

(Hypericum perforatum)
Népies neve:
Csengőfű, csengőlinka, kozmadinor,
lyukaslevelűfű, Szent Antal virága,
Szent János füve, Jézus füve.
A növény leírása:
Az orbáncfűfélék (Guttiferae) családjába tartozó évelő növény, amely
erdőszélek, füves és cserjés helyek
gyakori növénye.
Hogyan gyűjtsük?
A növény felső virágos hajtását június-július folyamán gyűjtik. Ha a virágot
ujjaink között szétmorzsoljuk, sötétpirosas levet ereszt.
Mi van benne?
A növény illóolajat, cseranyagot,
flavonoidokat (hiperozidot), naftodiantronokat (hipericint) tartalmaz.
Mire jó?
Az orbáncfű teáját sokan használják
idegeskedés, depresszió, alvászavarok ellen, de alkalmazzák bőrgyulladások, nehezen gyógyuló sebek
kezelésére is. Jótékony hatással van

az emberi szervezetre gyomorfekély
vagy vese- és epebántalmak, továbbá
idegi eredetű gyomor-bélrendszeri panaszok esetén. A száj belső sérülései
ellen szintén ajánlott. A népi gyógyászatban az orbáncfüvet (orbáncfű
olajat) reumás fájdalmak enyhítésére
és egyes bőrbetegségek kezelésére
használják. Köszvény, furunkulózis és
egyéb gennyesedések, felületi-külső
vérzések esetén használták.
Hogyan használjuk?
Tea: Két teáskanál szárított orbáncfüvet leforrázunk, hagyjuk állni 10
percig, majd szűrjük le! Rendszeres
fogyasztása fokozza az epetermelést,
és szabályozza a keringést. Depres�szió esetén csak 3-4 hét után érezteti
hatását.
Jó tudni!
A növény fényérzékenységet okozhat. Teájának gyakori fogyasztása
esetén néhányan érzékenyebben reagálnak a napfényre, és hajlamosabbá
válnak a leégésre. A világos bőrűeknél
allergiás kiütéseket okozhat! Fogyasztásakor ezért kerüljük a hosszan tartó
napozást!

Meghívó közgyűlésre
Tisztelettel meghívunk és várunk Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, JászNagykun-Szolnok és Pest megyéből minden falu- és tanyagondnokot
2009. február 9-én, szerdán Kecskemétre az Inkubátorházba (Ipoly u.1/a,
I. emelet) egyesületi közgyűlésre.
Tervezett program:
9:00 – 10:00
Érkezés, tagdíjak rendezése
10:00 –		
Nyugdíjas egyesületi tagok búcsúztatása
Alapszabály módosítása
Az egyesület elmúlt évi munkájának ismertetése
		
Közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló 2010-ről
		
Felügyelő Bizottság jelentése
		
A 2010-es munkaterv és költségvetés
		Beszámolók elfogadása
		
Pályázati programjaink, továbbképzések
		
Pályázati lehetőségek
		Tagfelvétel
A program 14:30 órakor ebéddel zárul.
Visszajelentkezéseket legkésőbb február 4-ig várunk a 76/507-543-as telefonszámon!

1% Legyen jó, tegyen jót!
Adjon esélyt másnak és adjon
esélyt magának, hogy jobb legyen!
Sokszor elég csak 1 mozdulat.
1 szó.
1 perc.
1 %.
Ajánlja fel adója 1%-át egyesületünknek!
Adószámunk: 18355525-1-03

DUNA-TISZA KÖZI
FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Kiadja:
a Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete
e-mail: info@falugondnoksag.hu
honlap: www.falugondnoksag.hu
iroda: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A
Telefonszám:
06-76/507-543
Fax: 06-76/507-544
Szerkeszti:
Borzák Tibor, Csörszné Zelenák Katalin
Sümeginé Ország Edit, Moiskó Csilla,
Tördelő: Almási László
Rajz: Vida Ágnes
Engedélyszám: 2.9/776-1/2006
Nyomda: Print 2000, Kecskemét
Megjelent a

támogatásával.

