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agyarország, a vidék és mindenki
érdeke az önellátás lehetőségének megteremtése, megoldása, illetve
a mezőgazdasági termelés a Kárpátmedence talaj és éghajlati adottságaiból fakadó többletének nemzetgazdasági értékesítése.
A meglévő jogrendszer nem segíti
az újraindulni szándékozókat a termelés beindításában. Akadályt jelent a
szigorú földtörvény – a föld külföldiek
számára történő eladása nem cél, de
a belföldi adás-vétel, a parcellák cseréje, tömbösítése is nagyon bonyolult
eljárás. A tömbösítés segíthet a termelés gazdasági hatékonyságának
növelésében, a szállítási távolságok
csökkennek, a biztonság nő. Ha a
jogrendszer ezt támogatja, a nagyobb
terület alkalmassá válik a terménytárolás, a nyersanyagfeldolgozás létesítményeinek elhelyezésére. A nagyobb
hozzáadott érték növeli a jövedelmet
és a foglalkoztatottságot, elősegíti a
gazdasági fejődést.
A földek, földrészletek művelési ágváltozása e célra egyszerűsített és olcsóbb eljárással támogatható lehetne.
Az EU-szabványok hazai alkalmazása
viszont ne az uniós szabványok elvi
tartalmánál szigorúbb előírások érvényesítésével történjen meg. A magyar
hatósági rendszer általában túlbiztosítja a jogértelmezés tartalmi követelményeit, ezzel többletköltség befektetését követeli meg a szomszédos
országok hasonló gazdáival szemben,
a sok esetben teljesíthetetlen követelményhalmaz akár meg is hiúsíthatja a
fejlesztést. A jogalkalmazás gyakorlata, a sok részszakterületre osztás, az
ítészek csőlátó elbírálási rendje egymásnak ellentmondó követelményeket
támasztanak. Valójában a termelés
biztonságának megőrzése mellett, az
integrált és gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakemberek általi elbírálás hozhatna előrelépést.
(Folytatás a 2. oldalon)

Igyunk derűre,
Igyunk borúra,
Ugy is hol kedvre,
Ugy is hol búra
Fordúl az élet.
Kedved a jó bor
Jobban éleszti,
Búdat a jó bor
Messze széleszti,
S elmúlat véled.

Békételen, bús,
Senyved magába,
Kétség s remény közt
Vár s fél a kába
Percet s esztendőt.
Miért törődöl
Szűk életeddel?
Napod ma mit nyújt
Köszönve tedd el,
S hagyd a jövendőt.

Minden por, álom,
S füst e világon;
Mi haszna gázol
A boldogságon
A hír barátja?
Ha dob riadt a
Harc reggelére,
Patakban omlik
Hullámzó vére,
S bérét más látja.

Reggel vagy estve,
Szélben vagy csenddel,
Eljön magától
Sorsod mit rendel:
Miként nyár és tél.
Ernyőt keress, ha
Készűl borúlni,
Szenvedj, ha nem tudsz
Hová vonulni,
Fordulhat a szél.

Éld a jelenlét
Percét s óráját,
Együtt lefutja
Jó s rossz pályáját,
S együtt húny véled.
Igyunk derűre,
Igyunk borúra,
Ugy is hol kedvre,
Ugy is hol búra
Fordúl az élet!

Cseke,
1822. december 7.

Fotó: Ujvári Sándor
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Erdélyből jöttek látóútra
A

Romániai Falugondnokok Szövetségének szervezésében négynapos magyarországi tanulmányút
valósult meg augusztus végén. Falugondnokságot működtető egyházak
képviselői, falugondnokok és ezt a típusú szolgáltatást támogató szervezetek
képviselői voltak a 25 fős csoport tagjai.
– A falugondnokság hármas együttműködés eredménye: civil szervezetek, helyi önkormányzatok és a megyei tanács közös munkájának gyümölcse – fejtette ki a résztvevőinek
Zonda Erika.
A tanulmányút legfontosabb állomása Vértesacsa volt, ahol Kemény Bertalan (1928–2007), a falugondnokság
atyja sírjánál emlékeztek meg életéről
és munkásságáról. Többen személyesen is ismerték „mindenki Berci bácsiját”, ők idézték fel emlékét, cselekvésre serkentő szavait és elképzeléseit.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete szervezésében több településre is eljutott a csoport, a helyi

falugondnokok, tanyagondnokok mindenhol szeretettel fogadták a vendégeket. Az első állomás Nyársapát volt,
ahol Kis Miklós polgármester, két tanyagondnok és a helyi közösség hölgy
tagjai készültek a fogadásra, kemencében sült pogácsával, marhapörkölttel. A vacsorát a vendégek a Szarka
Mihály Művelődési és Szabadidő Központhoz tartozó Szarka Kúria udvarán
fogyaszthatták el.

(Folytatás az 1. oldalról)
E felvetések egyaránt vonatkoznak a földügyi eljárásokra,
az építésügyi, állategészségügyi és tisztiorvosi, valamint az
összes kapcsolódó eljárásokra, a munkavédelemre, a műszaki biztonsági felügyeletre, az adóellenőrzésre és így tovább.
A jogrendünk nagyon szigorú, az eljárásrendünk végtelenül bonyolult és feldarabolt. Egy kezdő gazda segítség nélkül elvész e halmazban. Hol a valóságos segítség? Kinek
a feladata ezt megteremteni, és kinek van lehetősége rá?
Kell-e ily bonyolult és szigorú feldarabolt rendszer? Valóban
ez tesz minket a nemzetközi piacon versenyképessé?
Természetesen a termelő és a felhasználó közötti utat is
le kell rövidíteni, egyszerűsíteni, hogy a haszon a valódi ér-

Másnap az erdélyi falugondnokok
és kísérőik Csáki Béla polgármester
és Polyák Tibor tanyagondnok kalauzolásával ismerkedhettek Fülöpjakabbal és a helyi tanyagondnokság munkájával. A zárónapon pedig
Szentkirályra és Cserkeszőlőre látogattak el. Ez már a hazautazás napja
volt, de mindenki kíváncsian várta,
hogy újabb falu-, illetve tanyagondnokságot működtető település életébe pillanthason be. A szentkirályi faluházban Szabó Gellért polgármester
beszélt a község múltjáról és jelenlegi területi elrendezésének sajátosságairól. Cserkeszőlőn a tanyagondnok
régi ismerősként fogadta az erdélyi
vendégeket, hiszen többekkel már találkozott a korábbi „látóutak” során. A
rövid falukrónikát séta követte, majd
jöhetett a gyógyfürdő. Néhány vállalkozó szellemű csoporttag meg is
mártózott, így felfrissülve köszöntek
el, és a mihamarabbi viszontlátás reményében indultak haza Erdélybe.
Benes Sarolta – Simon Annamária

téket előállítók lehetőségét növelje, így ösztönözve őket a
további fejlesztésekre.
Van olyan jogrend és jogalkalmazási forma, mely a belső
és külső jogbiztonságot is megteremti, de nem hoz felesleges előírásokat, nem alkalmaz felesleges és önmaguk létét
igazolni kívánó szereplőket, akik a valódi termelés megnyomorításával találnak ki újabb és újabb eljárásokat a létük
biztosítása érdekében.
A föld, az emberek élni akarása és tudása sok lehetőséget
kínál, melyeket ma inkább letör a meglévő rendszer, mintsem valóságosan és versenyképesen támogatná azt, a gazdák és a nemzetgazdaság érdekében.
Béres István főépítész, Gyula
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Tapasztalatgyűjtés Homoródkarácsonyfalván

Kaláka és konfliktus
E

rőszakmentes
konfliktuskezelés és kaláka címmel szervezett
továbbképzést falugondnokoknak a
Romániai Falugondnokok Szövetsége 2012. szeptemberében Homoródkarácsonyfalván. A meghívott előadókon kívül jelen volt a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének
képviselete, valamint környékbeli
falugondnokok, falugondnokság iránt
érdeklődők, községvezetők, közösség
szervezők. Ezen a rendezvényen is
részt vettek a Gyulafehérvári Caritas
Vidékfejlesztés falugondnok munkatársai.
Szombathelyi József előadásában
felidézte az ötvenes években kialakuló
kaláka tapasztalatait. A kaláka társas
munkavégzési forma, falusi emberek
szabad társulása. Ahogy a falusi közösségek élete változott, úgy mára a
munka becsülete is átértékelődött, s a
munka szinte „kényszermunkává” vált.
Mára a közösségért végzett munka
szinte egzotikumnak számít.
A kaláka jellemzői: kölcsönösség,
önzetlenség, önkéntesség. Fontos
feladat a fiatalokat tanítani, s ilyen közösségi alkalmakat szervezni.
– Nemcsak akkor kell tenni valamit,
ha kapunk érte valamit! – mondta Nagy
Erzsébet háromkúti falugondnok, amikor felidézte gyermekkorának, fiatal-

ságának kalákáit, melyeket mindig jó
hangulatú beszélgetés, mulatság követett. Emlékezett a pityókalopó kalákákra, a csángó magyarok kalákázási
szokásaira. Kolumbán Gábor a Kaláka
története című könyv kapcsán beszélt
a kaláka régi és mai formáiról, az önkéntes munkáról, a kaláka gazdaságtanáról, a feredőépítő kaláka kezdeteiről és elterjedéséről Erdélyben. Meglátogattuk a homoródkarácsonyfalvi

Dungó-feredőt is, mely ilyen kalákában készült el. Megállapíthattuk, hogy
a kaláka után nagyon fontos az is,
hogy a helyiek magukénak érezzék az
elkészült létesítményt és folyamatosan gondozzák.
A nap kiemelkedő meghívottja volt
Dr. Pál Antal Sándor akadémikus, aki a
székely önrendelkezés kialakulásáról,
történetéről tartott előadást, feszegetve az önkormányzatiság és autonómia

kérdéseit is. A nap a Mustármag című,
Wass Albert műveiből készült válogatással zárult, amelyet Kulcsár-Székely
Attila előadásában hallhattunk.
Az előadássorozat másik fő tematikája a konfliktuskezelés volt. Jakabházi Béla Botond tartott vitaindító
előadást az interetnikus konfliktuskezelésről. Ebben a témakörben konkrét szituációs játékkal tapasztalhattuk
meg a való életben felmerülő problémák megoldásának komplex, sokszínű lehetőségeit, amelyet esetmegbeszélés követett. Papp Mária unitárius
lelkész A másság vonzása és taszítása címmel tartott előadást.
Hazautazás előtt végigkövethettük a
helyi népviseletbe öltözött, karácsonyfalvi fiatalok szüreti felvonulásának
előkészületeit.
Benes Sarolta – Zelenák Katalin
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Ebéd az elárvult kertekből?
A

minap egy meghívó került a kezembe a „Közvetlen
értékesítésről és a rövid értékesítési láncról”, ahol
többek között a Francia Agrárkamara képviselői mondják
majd el tapasztalataikat. Ez jónak ígérkezik, két szempontból is. Egyrészt, mert rendkívül ösztönzően hat hallani, hogy máshol mennyire egyszerűen valósulnak meg
ötletes, újszerű, előremutató kezdeményezések vagy
pusztán csak olyan dolgok, amelyek nálunk valahogy
nem megvalósíthatóak. Hogy példákat is említsek: egész
Európában lehet helyi anyagokból építkezni, csak nálunk
tiltották meg a vályog felhasználását egyes mindenható
megyei hatóságok. Európa számos nagyvárosában láttam legelésző birkanyájakat vagy Oslo szívében lovakat
és egyéb állatokat, csak nálunk akarták betiltani még a
kis falvakban is az állattartást. Vagy említhetném azt a
helyi civilek által működtetett telekocsi rendszert valahol
Németországban, amelyet a helyi önkormányzat azért támogat, mert olcsóbb, mintha buszjáratot tartanának fenn.
Másrészt kíváncsi vagyok a modellre, mivel a rendszer
a Francia Agrárkamara szervezésében és a Minisztérium
támogatásával jött létre. Miután bebizonyosodott, hogy a
magyar vidéknek nem sikerült a „húzzuk ki magunkat a
sárból a saját hajunknál fogva” bűvészmutatványa, így
gondolom, hogy mégiscsak közelebb áll hozzánk egy
„fölülről” megsegített rendszer. Igaz, ezt a megsegítést
egy sokkal hatékonyabban működő francia bürokratikus
apparátus végzi.
Nézzük meg, hogy áll ez a rövid értékesítési lánc a
falu- és tanyagondnoki szolgálatoknál? Remélem, nem
sértek meg senkit, de a hozzám eljutó információk alapján azt tudom mondani, hogy sehogy. Vegyük például
vesszőparipámat, az ebédkihordást és tegyük fel azt a
manapság zöld szervezetek által előszeretettel feltett
kérdést, hogy mennyit utazik ez az élelmiszer, amíg az
asztalra kerül? Bár az új szabályozásnak köszönhetően már egyre több konyha szerzi be helyben az alapanyagokat, de még ma is az a jellemző, hogy a helyi
vendéglős a legolcsóbb helyen vásárol, ami legtöbbször
valamelyik multi áruházlánc. Tehát az alapanyag krumpli
Lengyelországból, a paradicsom Spanyolországból és a
tejtermék Szlovákiából. Ehhez jön még némi ízfokozó,
térfogatnövelő, emulgeáló és egyéb adalékanyag, hogy
még ezekből a silány alapanyagokból is minél kevesebb
kelljen és valami ehető kerekedjen ki, majd jön a tanyagondnoki kocsi és kiszállítja azt a rászorultaknak. Ha a
ma divatos ökológiai lábnyomban fejeznénk ki ezt a láncot, akkor igencsak szép szám kerekedne ki.
Valamikor a tanyák, a vidék látta el a várost. Kisvasúton, lovasszekérrel, később autóval vitték a vidéki termelők az árut a város piacára. Mára ez teljesen megfordult. A városi bevásárlóközpontból kerül az élelmiszer ki
a tanyára, növelve ezzel a vidék függőségét.
Annak idején Kemény Berci bácsit az vezette a falugondnoki szolgálatok létrehozásában, hogy általuk elérhetőek legyenek azok a szolgáltatások, amelyeket elvittek a falvakból. Az orvos, az iskola, a gyógyszertár és

a többi. S ezáltal a falvak, tanyák megőrizhessék életképességüket, élhetőségüket, s megálljon további sorvadásuk. Ez a logisztikai lehetőség viszont nem csak
odafelé, a szolgáltatások, hivatalok, iskola és egyebek
felé működik, hanem visszafelé is. Vagyis: élelmiszert
szállítanak ki a szomszéd város bevásárlóközpontjaiból
és ebédet szállítanak ki a faluközpontból. Ezt álmodta
volna annak idején Berci bácsi? Arról már nem is beszélve, hogy az ebédkihordás teljesen behatárolja, mintegy
gúzsba köti a falugondnokot munkaideje megszervezésében. Az ebéd kihordása időhöz kötött, azt nem lehet
napokkal eltolni, de még órákkal sem. S ha a falugondnok akárcsak egy nap nincs munkában valamilyen oknál
fogva, akkor fejtörést jelent a helyettesítése. Ráadásul
pont félbetöri a munkanapot. Gyanítom, hogy a rendkívül
jó hangulatú falu- és tanyagondnoki találkozókról, konferenciákról pont azok a gondnokok hiányoznak rendszeresen, akiknek az ebédkihordás is feladatuk.
Értem én, hogy Berci bácsi ragyogó gondolatai és erőfeszítései ellenére sem lehet megállítani az aprófalvak
elöregedését és ezzel a szociálisan rászorultak növekedését. De hát azt látjuk, hogy most már életerős, munkaképes férfiak is a rászorultak táborát növelik. A folyamat
a következő: valamikor mindenki termelt valamit a kertjében, amit azután eladott a szomszédnak, a második
szomszédnak vagy a helyi piacon. Berci is ezen termények eladását szorgalmazta falugondnokok segítségével. De amint a szomszéd ingyenebéd, ingyenélelmiszer
formájában megkapja ingyen azt, amit addig tőle vásárolt meg, akkor nincs kinek eladni a terményt. Jobb esetben csak az addig eladásra termelt fölösleget nem fogja
megtermelni az illető, rosszabbik esetben azon is el fog
gondolkodni, hogy egyáltalán érdemes-e neki bármit is
termelnie. Hiszen ha a szomszéd ingyen megkap mindent egy kapavágás nélkül, akkor miért izzadjon ő a saját
kertjében?
Amíg van olcsó spanyol paradicsom a multinál meg
német sárgarépa a szeretetszolgálatnál, addig nincs az
a rövid értékesítési lánc, amely mellett megérné kapálni.
De az éremnek van egy másik oldala is. Egy tanyagondnok mesélte, hogy az egyik családnál sokszor neki kell
ébresztenie az iskolába járó gyereket, mert nyolc előtt
még az egész család mélyen alszik. Az udvart meg fölveri a gaz. Ne dugjuk a fejünket a homokba! Ezekből az
emberekből nem lesz egyik napról a másikra fegyelmezett ipari bérmunkás, akármilyen beruházás jöjjön is a
közelbe. De lehet, hogy soha nem lesz belőlük az. Viszont valahogy mégiscsak el kellene kezdeni kimozdítani őket ebből az állapotból. Életvezetési tanácsadással,
mezőgazdasági ismeretekkel vagy valami ilyesmivel. Segély helyett. Hogy valóban lerövidüljön az az értékesítési
lánc. Sőt, forduljon meg az iránya. És a falugondnoknak
ne az legyen a feladata, hogy az ebédet hogyan hordja
ki, hanem az, hogy a megtermelt terményeket hogyan
szállítja be. Az igazi, a valódi rövid értékesítési láncban.
Malya Carmen
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Hírek
Jégkárelhárítás rakétával
Augusztus 30-án egyesületünk – néhány tanyagondnokkal közösen – egy
tanulmányút keretében ellátogatott a
Vajdaságban található Bajsai Radarállomásra, ahol megismerhettük a
rakéta alapú jégeső-elhárítási rendszer működését. A Hailnet című IPAprojekt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partnerségében a Szerb
Hidrometeorológiai Szolgálattal és a
Vajdasági Magyar Gazdák Szövetségével közösen valósult meg. Célja az volt, hogy a Vajdaságban már
jól működő és bevált jégkár-elhárító
rendszer Bács-Kiskun és Csongrád
megyére is kiterjeszthető/kibővíthető
legyen.
A bajsai bázison Nagy Julianna, az
állomás meteorológusának előadása
után makettrakéta és számítógépes
szimuláció segítségével vizuálisan
is megtapasztalhattuk az addig elhangzottakat. Ezután a topolyai önkormányzat alpolgármestere a mezőgazdasági fejlesztési támogatásokról
tartott beszámolót, majd a helyi mezőgazdasági szakközépiskolában és
tangazdaságában tett sétánk után továbbindultunk Királyhalmára, a Príma
Magánszövetkezet hűtőházába. Végül
a Horgosi Rakétakilövő-állomáson végignézhettük, ahogy egy igazi rakétát
is fellőttek az égbe. A tapasztaltak átadásával a tanyagondnokok segíthetik
a helyi gazdálkodókat.

Húszéves a Szabadkai Caritas

A Katolikus Egyház szeretetszolgálata,
a Caritas az időseket, a fiatalokat és a
szegényeket karolja fel. Sokrétű tevékenysége közül néhány: a
szervezet házi ápolást végez Szabadkán, Zentán,
Kanizsán,
Kishegyesen;
Caritas Clubot, illetve Szent Rókus
sérültek napközijét tart fenn Óbecsén;
vállalja a betegek szállítását; szociális
alapot működtet; élelmiszer- és ruhagyűjtéseket szervez. Jelenleg a Sza-

badkai Caritas 30 munkatársa Szabadkán Zentán, Kanizsán és Kishegyesen
a házi ápolási szolgálatban 663 idős,
beteg, rokkant személyt
lát el Dobai István elnök
vezetésével. Kishegyesen
a Kishegyesi Női Fórum
Egyesülettel is együttműködnek. Az
egyesület minden településen alkalmaz
egy-egy falugondnokot, összhangban
végzik a házi ápolási szolgálat munkáját és folyamatosan segítik egymást.

Gyerekekkel a moziban
Kecskeméten, az Ifjúsági Otthonban
működő Otthon Mozi most ünnepli
75. születésnapját. A jubileumi megemlékezések idején egyesületünk is
lehetőséget kapott: szeptember 28án a tanyagondnokos településeken
élő gyerekekkel együtt megnézhettük
a Madagaszkár 3. című animációs filmet. A programra Tiszainoka, Helvécia,
Kunszállás, Ágasegyháza, Szentkirály,
Fülöpjakab, Tiszakürt és Kunadacs településekről 163 fő jelentkezett.

Szenvedélybetegek

Jubiláló kishegyesiek

Röszkén egyesületünk szervezésében Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és azok
hozzátartozóival való hatékony
munkára című 40 órás továbbképzés indul. Képzési napok: 2012.
október 10, 17, 24, 31, november 7.

Tíz éves a Nők Kishegyesi Fóruma. Emlékülésüket október 20-án
tartják, ahová egyesületünket is
meghívták.
Az érdeklődők jelentkezését
alábbi telefonszámunkon várjuk:
76/507-543.

Falugondnoki babák születtek
Július 13-án, pénteken délután Pusztaottlakán jártunk babalátogatóban.
Vozárné Lászk Anna tanyagondnok
kisfia, Zolika lassan már másfél éves.
Egyesületünk nevében Nagy Zsoltné,
Molnár István és Zsibrita Csaba köszöntötte a családot gyermekük születése alkalmából.
Gulyás Imre bugacpusztaházi falugondnoknak március 9-én kislánya
született. Bíborka 2,55 kilogrammal jött
világra, jelenlegi súlya pedig 6,20 kilogramm, hossza 61 centiméter. Hamarosan meglátogatjuk Bugacpusztaházán!
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Összeállt a cibakházi csapat
Az előkészítést követően toborzással és kiválasztással folytatódott a
júliusban kezdődő Tanyagondnokokkal a miNŐségért elnevezésű
program. A tervezett ütemezésnek
megfelelően először Cibakházán
hirdettük meg a projektet, amely
az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

T

anyagondnokokkal a miNŐségért
című programunk indításához a
szociális és nevelési intézmények,
mint a családsegítő központ munkatársai, védőnők, dajkák, óvónők,
valamint a helyi sajtó segítségét
vettük igénybe. Ebben a feladatban
a tanyagondnokok is aktív szerepet
vállaltak. Ellátási területükön minden lehetséges résztvevő figyelmét
felhívták a pályázati programra.
Szórólapok, plakátok is lehetővé tették az édesanyáknak szóló képzési
és munkavállalási lehetőség minél
szélesebb megismerését. A térségi
kapcsolatok, összetartás erősítése
érdekében a környező települések
lakóinak is lehetővé tettük a jelentkezést. A projekt célterületét megnyitottuk más tanyagondnokos települések
előtt is. Így Tiszakürtről, Tiszainokáról és Nagyrévről is fogadtunk jelentkezőket.
Az augusztusban szervezett tájékoztatón személyesen is lehetőség
nyílt az informálódásra. A program

népszerűségét, hiányt pótló jellegét előrevetítette, hogy nagyon sok
GYES-en, GYED-en lévő nő jelent
meg. Többségüket a családja is elkísérte. A rendezvényen az egyesület
munkatársai ismertették a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló pályázati
program tartalmát. A számos kérdés
megválaszolásával tisztázódtak a jelentkezés feltételei.

a családanyáknak a programban való
részvétel érdekében. Ugyanis ez az új
helyzet az egész családtól sok szervezést, megértést és támogatást igényel.
Már a képzés, illetve a munkalehetőség helyszínére való eljutás is leküzdhetetlen problémát jelenthet. Sokaknak a hat kilométer távolságból való
mindennapi, akár szélsőséges időjárási körülmények közötti kerékpárutat
is vállalnia kell a részvétel érdekében.

A sikeres toborzás eredményeként
az előzetes várakozáson felüli jelentkezés érkezett. Örömmel tapasztaltuk,
hogy sok nőt megmozgatott a lehetőség, annak ellenére, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy nagyon
sok problémával kell megküzdeniük

Ötvennyolc hölgy gondolta úgy,
hogy a programban való részvétellel
tehet a maga és családja életminősége javítása érdekében valamit. A 20
és 44 év közötti jelentkezők nagyon
változatos, sokszínű célcsoportot alkotnak. Az egytől akár hét gyermeket
is nevelő anyák legkisebb gyermekei
hathetestől négyéves korúak. A hölgyek képzettségüket, munkatapasztalatukat tekintve is jelentős szórást
mutatnak. Van, aki mindössze a négy
általános iskolai osztályt fejezte be,
de olyan is akadt, aki felsőfokú végzettséggel, illetve szakképesítéssel
rendelkezik. Van, aki eddigi pályája
során a gyermeknevelést leszámítva
folyamatosan alkalmazásban állt. De
sokaknak eddig egyáltalán nincs bejelentett munkaviszonya. Általánosan
jellemző viszont, hogy a nők szezonális, alkalmi munkákkal próbálnak
a család anyagi helyzetén javítani. A
kiválasztott célcsoport változatossága nehéz helyzet, feladat elé állítja
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majd a képzőket és a résztvevőket
egyaránt.
A jelentkezőkből a benyújtott jelentkezési dokumentumok, valamint személyes elbeszélgetés alapján 20 fő

lett, mely jelentkezőknek adhat újabb
lendületet, vissza nem térő lehetőséget a programban való részvétel. Kinek jelenthet valóságos előrelépési
lehetőséget, mely egy továbbfejlődési

került kiválasztásra, akik közül a hat
hónapos tanyasegítői képzés elvégzését követően nyolcan lehetőséget
kapnak arra, hogy a pályázati program keretein belül az önkormányzati
intézményeknél hat hónapra elhelyezkedhetnek. A kiválasztásban a projekt
vezetője, Simon Annamária, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által felkért mentálhigiénés szakember, Budainé Nagy Katalin, ilyen
feladatban tapasztalattal rendelkező
projektmunkatárs, Tóth Márta, valamint a cibakházi családsegítő központ
vezetője, Kelemen Tünde vett részt.
Ő a program széleskörű nyilvánosságának biztosításában, az érdeklődők
tájékoztatásában, a jelentkezők fogadásában, a személyes meghallgatás
szervezésében, lebonyolításában, és
a résztvevők kiválasztásában is fontos
szerepet vállalt. A helyi sajátosságok,
közösség megismerésében is sokat
segített a projektmunkatársaknak.
Helyismeretével, a családok személyes ismeretével folyamatosan támogatta a munkát.
A kiválasztás szempontrendszere
összetett volt. Számos tényező között
figyelembe vették a jelentkezők motiváltságát, családi hátterét, tanuláshoz,
munkavégzéshez való hozzáállását,
szervezési, együttműködési készségét, érdeklődését, kitartását. Nehéz
döntést kellett hozni. Mérlegelni kel-

folyamat első államosa csupán. Ki az,
aki erre az alapra építve hajlandó lehet a jövőben a továbblépésre. A program ugyan biztosítja a képzés ideje
alatt a gyermekfelügyeletet. Ennek ellenére mérlegelni kellett, hogy az anya

választás esetén a tanyagondnoki segítő képzés mellett egyéb tanfolyamot
is elvégezhessen. A legnépszerűbb
a kereskedelmi szakmák, a dajka, a
gyermekfelügyelői, illetve az idősgondozással kapcsolatos képzés, illetve
az autóvezetői engedély megszerzése
volt. Az előzetes igényfelmérés érdekes helyzetre világított rá. A jelentkezők fele már rendelkezik valamiféle kereskedelmi végzettséggel, de elmondásuk, tapasztalatuk alapján azzal a
környéken nem tudnak elhelyezkedni.
A másik csoportjuk kereskedelmi végzettséget szeretne szerezni, mert úgy
véli, hogy nagyobb eséllyel tudna fellépni a munkaerő-piacon. Ez a jelenség a program megvalósítói számára
is elgondolkodtató. Felvetődik, hogy
a jelentkezők a megszerzett tudással,
kompetenciákkal nem tudnak megfelelően élni, illetve nem tudják reálisan
felmérni, milyen szakképesítésre van
kereslet a foglalkoztatók körében. A
tanyasegítő képzés munkaerő-piaci
ismereteket feldolgozó modulja éppen
ebben nyújt majd segítséget. Tisztázni
a munkaerő-piaci kereslet-kínálat ös�szefüggéseit, a racionális szakmaválasztás jelentőségét.

képes-e arra, hogy több órára, illetve
egész napra másra bízza már a gyermekét. A gyermek korából, gondozási
szükségletéből kifolyólag alkalmas-e
arra, hogy az édesanyjától távol töltse
a napját.
A jelentkezők mindegyike élni kíván
azzal a lehetőséggel, hogy a programba való beválasztásuk, valamint egy
további egyéni felmérésen alapuló ki-

A kiválasztás megtörtént. Bízunk
abban, hogy minden szempontból jó,
megalapozott döntés született. A célcsoport számára szervezett tanyasegítői képzés 2012 októberben indul Cibakházán. A program következő ütemeként október, november folyamán a
kelebiai és az ásotthalmi célcsoportot
szervezzük meg.
Tóth Márta
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Program a kecskeméti kistérségben

Álmom egy ideális család
A

Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében a kecskeméti
kistérség falugondnoksággal ellátott
településein szeptember 1-től A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése címmel
új közösségi projekt indult. A projekt
célja a családhoz, a gyermekekhez, a
gyermekvállaláshoz kapcsolódó mai
társadalmi viszonyulás javítása, pozitív irányba terelése, valamint a család
jelentőségének, fontosságának kihangsúlyozása és a gyermekvállalás
utáni munkába állás megkönnyítése.
A világ úgynevezett fejlett térségei,
így Európa is, az elöregedő társadalom problémáival néznek szembe.
Ma még nem érződnek erőteljesen a
demográfiai következmények, de pár
évtized múlva komoly társadalmi és
gazdasági problémákat fog okozni.
Az a faj, amely nem képes megakadályozni a népességfogyást, nem képes
újrateremteni önmagát, előbb utóbb
kihal. A gyermekvállalás visszaesése
csak részben magyarázható anyagi
okokkal, a probléma forrása részben
kultúrában is keresendő, gondoljunk
csak a pár éve divatos szingliség fogalmára, azaz valaki tudatosan úgy
alakítja az életét, hogy abba ne férjen
bele más rajta kívül, sem társ, sem

gyermek. De ettől a trendtől függetlenül is egyre kevesebben vállalnak
egyre kevesebb számú gyermeket,
ez leginkább a nők mai társadalomban betöltött kettős szerepének (anya
és dolgozó) is köszönhető.
A program célja a családok életminőségének javítása, egyfajta szemléletváltás kialakítása, hogy a család,
mint érték legyen jelen a társadalomban, mindezt fiataloknak, fiatal családoknak szóló családi életre való neveléssel kapcsolatos tanácsadások,
tréningek, képzések által. A program
tartalmazza gyermekfelügyelet szervezését az adott településeken, valamint olyan szolgáltatásokat, melyek
segítik a munkaerőpiacra való vis�szatérést azzal, hogy terhet vesznek
le az édesanyák, édesapák válláról.
Ilyen szolgáltatás például a szívességcsere központ, azaz önkéntes
szolgáltatások cseréje, ahol a kölcsönös segítségen túl információkat is
gyűjtenek, amelyek alapján létrehozható egy családi önsegítő hálózat.
A tanácsadásokon a családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatban
kaphatnak fölvilágosítást a résztvevők, valamint a családtámogatási eljárásokról, családi kedvezményekről
tájékoztatást. Elhangoznak a gyer-

mekek oktatásával kapcsolatos tudnivalók, az adott térségben található
intézményekről, szolgáltatásokról és
a GYES-ről, GYED-ről visszatérőkről
sem felejtkeznek meg.
A tréningeken a hatékony kommunikációt sajátíthatják el a résztvevők,
ami szintén segítheti őket az újra
munkába állásban és a család és
munka összeegyeztethetőségét, ami
napjainkban főleg a nők számára jelent mindennapi gondokat.
A program nem csak egyoldalúan
a munkavállalókat tartja szem előtt,
hanem gondol a munkahelyekre
is, ahol egyre nagyobb igény van a
családbarát környezet kialakítására. Ezért a munkáltatóknak is tervezünk tájékoztató előadásokat arról,
hogyan alakíthatnak ki a munkahelyeken olyan környezetet, például a
munkarend beosztásával vagy a szabadságok kiadásával, gyermekmegőrző kialakításával, ami megfelelő a
családok részére és megkönnyítheti
az újra munkába állást, és akár jobb
teljesítményre is ösztönözheti a munkavállalót.
Azon fiatalok és fiatal párok számára, akiknek még nincs gyermekük párkapcsolattal, családi életre való neveléssel kapcsolatos tréningek, foglalkozások várnak. Megtanulhatják,
hogyan viselkedjenek felelősen egy
párkapcsolatban, hogy a családra,
mint értékre tekintsenek. A családtagok, gyermek és szülő, vagy nagyobb
generációs különbségek által létrejött
problémák feloldása is cél, megbeszélés, tanácskozás segítségével.
Nagyon fontos, hogy olyan családi
közösségek alakuljanak, ahol a gyermeket vállaló párok olyan környezetben találhatják magukat, ahol nem
maradnak egyedül a mindennapjaikat tarkító problémákkal és a generációk közötti kapcsolatok is megerősödjenek.
Ilyen feltételekkel javulhat a családok közérzete, nőhet a gyermekvállalási kedv, és a munkahelyek szemléletének átformálásával csökkenhet
a munkanélküliség, ami maga után
vonzza a szegénység csökkenését is.
H. Zs.
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Csak akkor látható, ha nem végzik...

Hölgyek a munkaerőpiacon
Szeptember 13-án rendezte meg az Európai Regionális
Szervezet (ERGO) a Nők a nemzetgazdaságban – Látható és láthatatlan munka című konferenciát a hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalban. A téma a nők
munkaerőpiaci helyzete, azon belül is a kismamák foglalkoztatásának problémája volt.

A

konferenciára meghívást kaptak az önkormányzatok
és civilszervezetek képviselői, kis- és nagyvállalatok
HR-területen dolgozó munkatársai, médiamunkatársak
és országgyűlési képviselők is. Olyan elismert előadókat
hallgathattunk többek között, mint Szalai Piroska miniszteri biztos, Barsiné Pataki Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, munkáltatói oldalról Ferenc I. Szabolcs, a MOL
alelnöke beszélt, a sikeres női
vállalkozás világát pedig Zoób
Kati textiltervező mutatta be.
Mindkét nem esetében történhet törés a karrierben, de ami a
nők többségénél biztosan bekövetkezik, az a gyermekvállalás
miatti kiesés a munkaerőpiacról. A visszatérés pedig egyáltalán nem könnyű, sok esetben
nem is visszatérésről, hanem
újrakezdésről van szó. Viszont
egy nő, egy családanya, ezen
időszak alatt sem tétlenkedik,
végzi a házimunkát, neveli a
gyermekeit. A konferencia alcímében olvasható láthatatlan munka pontosan erre utal,
ennek a munkának közösségi
szinten történő el nem ismerésére, vagy ahogy Pongácz
Tiborné, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese
szellemesen
megjegyezte: „csak akkor látható, ha nem végzik”.
A legfőbb probléma, hogy
gyermekvállaló nőknek meg
kell felelniük a kor elvárásainak,
a karrier és munka összeegyeztetésének. Ez nem csak a
karrieristák számára jelent problémát. A magyar társadalom tradicionálisan viszonyul a gyerekneveléshez, ennek
a munkának nagy részét mindig a nők végzik. A GYES,
GYED lejárta után, pedig azt veszik észre, hogy a munkahelyre való újra beilleszkedés egyáltalán nem könnyű.
Csak egy problémát említsünk: három év alatt a technika
annyit fejlődik, hogy az újonnan visszatért kismama már
rá sem ismer arra szoftverre, amivel dolgoznia kellene.
Ezt az időszakot áthidaló távmunka vagy részmunkaidős
foglalkoztatás viszont nagyon alacsony arányban találha-

tó Magyarországon. Pedig ezekkel a foglalkoztatási formákkal, a kismamák szorosabban tarthatnák a kapcsolatot a munkahelyükkel, nem esnének ki a rutinból, és a
visszatérésük után is nagyobb eséllyel maradhatnának a
pozíciójukon.
De nemcsak a kismamák számára barátságtalan a
munkaerőpiac. Szalai Piroska előadásából kiderült, hogy
az 55 év feletti nők foglalkoztatásának aránya is csúfosan
elmarad az uniós átlagtól. A 25 év alattiak pedig a válság
miatt kerültek hátrányos helyzetbe.
Barsiné Pataki Etelkától megtudhattuk, hogy a női foglalkoztatottakhoz való hozzáállás nem sokat változott
az utóbbi időben. Az egyenjogúsági törekvéseknek nem
sok foganatjuk van, ugyanazon
munkáért egy nő átlag egy
ötöddel keres kevesebbet, mint
egy férfi, sőt felsővezetőként ez
akár 26 százalékos különbség
is lehet, a döntéshozatalban
uniós szinten is alulreprezentáltak a nők. Pedig a nők érdemeit
nem győzni sorolni. A jó vezetői
és kommunikációs képességet a figyelem megosztásának
adottságát és a nagyobb terhelhetőséget már mindenki ismeri.
Statisztikák bizonyítják, hogy
egy vállalat nagyobb nyereséget termel, ha a döntéshozói között vannak nők is. De, ha ezektől az adatoktól el is tekintünk,
józan ésszel is felfogható, hogy
tehetségeket pazarlunk el azzal, hogy a nők foglalkoztatottságának alacsony szintjén nem
változtatunk.
Mindezen problémákat próbálta orvosolni a konferencia,
azzal, hogy bemutatta a nők
helyzetét a mai Magyarországon, kibeszéléssel és több
szempontból való vizsgálódással közelebb próbáltak jutni a
Fotó: Internet probléma alapos feltárásához
és megoldásához. A konferencia utáni négy szekcióülésen a női vállalkozás, a kisgyermekes anyák visszatérése, hátrányos helyzetűek a jelene és a vállalati foglalkoztatás volt a téma. A szekciók utáni végső értékelésen tisztázódott, hogy a nők legnagyobb gondja nem a többrétű
munka, hanem az idő. A szekciók a részmunkaidő és a
távmunka fontosságát és arányuk növelésének igényét,
valamint a teljesítmény és nem a munkaidő szerinti bérezés ötletét közvetítették megoldási javaslatként a kormánynak.
Hetényi Zsuzsanna
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Bócsán a kikapcsolódás jegyében

Finomságok főszerepben
Ezúttal is Bócsán rendeztük meg a
Családi Napot augusztus első hétvégéjén. Számos településről eljöttek a falu- és tanyagondnokok, akik
nem csak egymásnak örültek, hanem egymás főztjeinek is. Valóságos gasztronómiai utazásban volt
részünk!

gyományt, ma két bográcsban őzpörköltet főz. Öttömös kakaspörköltet,
Bócsa hagymás babot készít, mindkettő hatalmas bográcsban. Tarhos
Csárdaszállás segítségével ludaskását főz, mely nevéhez képest kissé csalóka, hiszen nem rizst, hanem
tarhonyát tesznek bele. Sajnos kész

Ha szemfülesek vagyunk, megfejelhetjük némi tarhosi libatepertővel is.
Látható még valamennyi a reggelire
készített rántottából, melyhez 80 tojást ütöttek le.
Csólyospálos klasszikus birkapörköltje hívogat, nem is akárhogyan!
Ötven literes bográcsban, 44 kg hús

állapotában nem kóstolhattam, mert
mire észbe kaptam, mind elfogyott.
Mórahalom nagy ötlettel rukkolt elő:
egész nap sült krumplit kínálnak, ami
a gyerekek körében is igen népszerű.

felhasználásával, különdíjas pörköltfőző közreműködésével készül az
étel. Félfövésben is nagyon ízlik, a
végén a tartalékból jut, mert a nagybogrács már üres. Királyi… Zsana
sertéspörköltje is csodás illattal rotyog, a disznó minden részéből jutott
bele anyag. Tiszainoka és Tiszakürt
közösen főz, mégpedig tyúkpörköltet. Tizenöt tyúk esett áldozatul, s a
kérdésre, hogy mennyi idő alatt fő ez
meg, egyszerű a válasz: „amíg meg
nem puhul”. Miközben egyik bográcstól a másikhoz igyekszem, ismét
megállít valaki, akinek kezében pálinkás üveg és kispohár van. Az üveg
alján halvány sárgabarackok kelletik
magukat. Csemő lecsója is hagyományosnak mondható, mint minden évben, most is nagyon jól sikerült étel.
Az ízek harmóniáját a paprika, paradicsom, hagyma, cukkini mellett a
füstölt szalonna, virsli, füstölt kolbász,
fokhagyma garantálja, plusz a lélek,
amivel főzik. Kell még hozzá fakanál,
és szedőkanál is. Mezőhegyesi kollé-

H

a augusztus első hétvégéje, akkor Családi Nap. Ez már igencsak régi hagyomány falu- és tanyagondnoki berkekben. Nagyon is
szerethető hagyomány. Már maga a
heteken át tartó készülődés is nagyszerű. Először is kitalálni, hogy mit
főzzünk, bár ebben is vannak, akik
ragaszkodnak a hagyományokhoz –
jól bevált receptek, népszerűség, stb.
Azután, hogy ki, mit hozzon (kovi ubi,
sörkifli, süti, meg ez, meg az), ki, kit
hozzon (nagyi, anyu, unoka, vejkó),
mikor induljunk, mivel utazzunk, és
ezer apró megbeszélnivaló. S a helyszín. Már tavaly „bejáratódott” a Bócsa melletti erdei találkozóhely. Ideális nagyobb létszámú összejövetel
megtartásához (kb. 350 fő). Felszerelés összekészítve, járművek előállva,

mindenki felébresztve, indulhatunk…
A jó időről a természet gondoskodott.
A főzők már korán reggel elfoglalják
helyüket, indulhat a nap. Szatymaz
színeiben Rózsa Zoli tiszteli a ha-
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gáink immár 10 éve jönnek a Családi
Napra, ma malacpörkölt fő a bográcsokban, lecsós alapon.
És végül, de nem utolsósorban
Kelebia az ő utolérhetetlen lángosával, és a szatymazi óriáspalacsinta
vár rám. A lángos ma 30 kg lisztből
készül, késő délutánig csak sütik,
és késő délutánig mindig csak viszik. Hagyományos krumplis lángos
fokhagymával, vagy csak sózva, de
mindenképpen rendkívül finom. Nemrégen fesztivál volt Kelebián, ahol két
napon keresztül 60 kg lisztből sütötték, és a készítőknek nem jutott belőle, olyannyira kapós volt. Az óriáspalacsintát Rácz László Aranydiplomás
Királyi Szakács és lelkes szatymazi
csapata „jegyzi”. Laci bácsi 8 éve a
szegedi Cora áruházban látta meg
először, majd kifejlesztette a 38 cm
átmérőjű mobil palacsintasütő alkalmatosságot. Azóta süt vele fesztiválokon, falunapokon, óvodákban, jótékonysági rendezvényeken. Járt már
vele Ukrajnában, Erdélyben is. Laci
bácsit 15 éve agyvérzés érte, melyből
csodálatos módon felépült, azóta a
jótékonyság élteti. Mindenhová szívesen viszi a palacsintát, s a szeretetét
is belesüti. Ma is lelkes csapat élén
indul hadba palacsintafronton. A mai
napon 20 kg lisztből készült a mas�sza, mely az utolsó darabig elfogyott

palacsinta formájában. Nos, még
szerencse, hogy itt nem versenyben
főzünk, hiszen úgysem lehetne dönteni, melyik település főz a legjobban.

A sok finomság közül egyik sem múlja felül a másikat, mert mind a legnagyobb odaadással, szívvel-lélekkel
készül.
Hagyomány a sütemények „felvonulása”, melyből „mindenki egyaránt
vehet”, az ajándékok, melyek a sorversenyek jutalmazására szolgálnak.
Hogy is maradhatna el a játékos családi vetélkedés, melyre az idén 21
csapat nevezett. Első helyezett Zsana, második Ásotthalom, harmadik
Mórahalom csapata lett. Persze ajándékot mindenki egyformán kapott,
mert a részvétel a fontos, nem a győzelem. És van borkóstoló a Weinhaus
Kft. jóvoltából, mely az ország 4. legnagyobb borászata, mini ugrálóvár
a gyerekeknek a jászberényi tanyagondnok Kozma Béla felajánlásából,
valamint lovagoltatás a bócsai Vincze Lovarda közreműködésével. És
itt vannak megint a Nők Kishegyesi
Fóruma képviselői is, és szól a zene,
melyre táncolni kell, kiszakadva a

azoknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre mindez: Bócsa önkormányzatának, Veiszhab Imréné Katinak, és
Mucsi Tibornak, akinek ezúton is kí-

mindennapok rutinjából, és találkozni
ismerősökkel, barátokkal, megkóstolni egymás főztjét, italát, megcsodálni,
hogy mekkorát nőtt a gyerek, mennyi
ősz hajszálunk van már, és mintha
tavaly még kicsit karcsúbbak lettünk
volna.
Kicsit lazulunk, feltöltődünk, hogy
aztán hétfőtől folytassuk tovább szolgálatunkat. Köszönet ezért a napért

vánunk nyugdíjba vonulása alkalmából jó egészséget, és sok-sok nyugdíjas évet. Köszönet az egyesületnek
és munkatársainak a lebonyolításban
való segédkezésért. Köszönet minden kedves kollégának, aki eljött,
hogy együtt érezhessük jól magunkat. „Jövőre, veletek, ugyanitt!”
Vidácsné Lukucza Éva
Szatymaz
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Gyógynövénytár
Koriander

(Coriandrum sativum)
Mi a népies neve?
Bolhafű, cigánypetrezselyem, poloskaszagú kapor, koldusbors, büdöskapor,
beléndfű, koriandrom, zergefű.
Milyen növény?
Az ernyősvirágzatúak (Umbelliferae) családjába tartozik, a Földközi-tenger vidékéről származó,
egynyári gyógy- és fűszernövény.
Hazánkban termesztik. A gyomor- és
béltraktus kiváló gyógynövénye. Az
óegyiptomiak a boldogság fűszerének tartották.
Hogyan gyűjtsük?
A növény érett ikerkaszat termését
használják gyógyászati célokra. Az
éretlenül leszedett termés még a szárítás után is kellemetlen szagú, csak
az éretten leszedett termésnek van
kellemes, fűszeres illata.
Mi van benne?
A növény illóolajat (linaloolt, pinént,
limonént, geraniolt) és alifás aldehideket (dekanalt) tartalmaz.

Mire jó?
A gyógynövény hatásos felfúvódás és telítettségérzés, valamint a
gyomor- és béltraktusban jelentkező
görcsök, fájdalmak ellen. Kiváló szélhajtó. A koriander kiválóan alkalmas
a Roemheld-szindróma (gázfelgyülemlés a hasban) kezelésére. Illóolaját bedörzsölőszerekben alkalmazzák
reumás panaszok kezelésére. A tudományos vizsgálatok szerint a koriander serkentőleg hat az emésztésre,
és gátolja bizonyos káros baktériumok
elterjedését a szervezetben.
Érdekesség?
A koriandert már 3000 éve használják fűszerként. Az egyiptomi sírokban találtak olyan koriandermagokat,
amelyeket Krisztus előtt mintegy 1000
évvel szedhettek. A koriandert a Biblia
és az Ebers-féle papirusztekercsek is
megemlítik. A koriander a curry nélkülözhetetlen összetevője.
Jó tudni!
Várandós kismamáknak nem ajánlott korianderolajat alkalmazni! Az arra
érzékenyeknél, allergiás reakciót válthat ki a bőrön.

Működési nyilvántartási számok

E

gyesületünk módszertani munkája során az ellenőrzések alkalmával több helyen tapasztalták,
hogy a falu- és tanyagondnok működési nyilvántartásáról szóló igazolás
lejárt, vagy nem is kérték még meg.
Mivel ezen hiányosságot szankcionálhatják, az alábbi megoldásokat
javasoljuk:
1. Akinek nincs még működési nyilvántartási száma: annak egyesületünk
honlapján (www.falugondnoksag.hu),
a Képzés menüpont alatt a Letölthető dokumentumokban az Adatlap a
személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez című formanyomtatványt kell
kinyomtatnia, kitöltetni a munkáltatóval és elküldeni a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet, Továbbképzési és Szakvizsga Főosztályára, 1034
Budapest, Tüzér u. 33–35.
Az NCSSZI ezek után – akár több
hónap múlva – megküldi a munkálta-

tónak az igazolást a működési nyilvántartásba vételről. Ez tartalmazza
a nyilvántartási számot, és ennek érvényessége jelöli az 5 éves továbbképzési ciklus végét.
2. Akinek van már nyilvántartási
száma, de az igazolásának érvényessége 2012. január 1-je előtt
lejárt, munkáltatójának hivatalos
levélben kell kérni a másolatot az
aktuális igazolásáról a fenti címen.
Az NCSSZI-nél működési nyilvántartási számmal kapcsolatban telefonon az alábbi időpontokban lehet
felvilágosítást kapni: hétfő 8.00 –
12.00-ig; szerda 12.30 – 16.30-ig.
Telefonszám: 1/237-6747. Lehetőség van elektronikus levélben is
érdeklődni az alábbi e-mail címen:
info.mukodesinyilvantartas@ncsszi.hu
Minden esetben csak a munkáltatónak adnak felvilágosítást, akár telefonon, levélben vagy e-mailben érdeklődnénk.

Egy százalék
A Falugondnokok Duna–Tisza
Közi Egyesülete a 2011. évi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
210.698.– forintot kapott, melyet
89 magánszemély ajánlott fel. A
támogatást az elnökség döntése alapján egyesületünk 15 éves
évfordulójának rendezvényeire kívánjuk fordítani.
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