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Petőfi Sándor:  

 Nem megyek én innen sehova…
Áldozatkészség

Nem megyek én innen sehova, 
Noha sorsom itten mostoha; 
Hát ha volna még mostohább is, 
Nem maradnék-e itt tovább is? 

Nagyon kedves nekem ez a hely; 
Elmegy majd a tavasz, menjen el, 
Elmehet a nap, a csillagok... 
De én nem mék, én itt maradok. 

Fa vagyok én, lelkem a gyökér, 
Gyökér nélkül a fa meg nem él; 
S hogy téphetném azt ki földéből, 
Idevaló mátkám szivéből? 

Azért nem mék innen sehova, 
Noha sorsom igen mostoha; 
De ha volna még mostohább is, 
Megmaradnék itten tovább is. 

Debrecen, 1843. december 

Szabó Gellért köszöntője 2013. 
március 8-án hangzott el Alsó-
mocsoládon, a Kemény Bertalan 
Falufejlesztési díj átadó ünnepsé-
gen. A szöveg szerkesztett válto-
zatát közöljük.

T 

alán természetes, hogy ez alka-
lomból a díj névadóját, Kemény 

Bertalant próbáljuk ideidézni ma-
gunk közé. Személyesen néhány-
szor találkoztam Berci bátyánkkal. 
Előadását hallgattam, járt is Szent-
királyon, legemlékezetesebb mégis 
a temetése marad. Mégpedig amiatt, 
hogy ott egy életművet, egy gazdag 
életművet ünnepeltünk. Kevésbé az 
elköszönés fájdalma, mint az addigi 
együttlétnek az öröme fonta egybe a 
búcsúzók lelkét. 

Izgalmas időket élünk. A magam 55 
esztendejével talán mi vagyunk az 
első békenemzedék, akiknek viszont 
olyan változásokat kell látnunk, és 
olyan tempóhoz alkalmazkodnunk, 
amit egy falusi-tanyasi parasztem-
bernek éppen elég józansággal ma-
gában elrendezni. Úgy látjuk, hogy a 
sok országos akcionárius olyan ira-
mot diktál, amit képtelenek vagyunk 
követni. Merthogy a Berci bátyánk 
által emlegetett akcionáriusság csak 
akkor értelmes, akkor érdemes ezt 
a szerepet vállalnia egy tanyagond-
noknak, egy polgármesternek, ha ez 
funkcionáriusok keletkeztetésében, 
meglelésében teljesedik ki.

A funkcionáriusság nem mást je-
lent, mint a szerep megtalálását és 
átélését, azt hogy dolgát találja, és jól 
érezze mindenki a saját településén. 
Maradjunk most elsősorban a falvak-
nál. Ez a dologtudat, ez a hasznos-
ságtudat mindennél fontosabb. Pol-
gármesterként, tanyagondnokként, 
falugondnokként dolgunk az, hogy 
funkciót mutassunk, és kérjünk is 
funkcióvállalást a falustársainktól.

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Cibakházán közeledik a vizsga időpontja

Nyitottabbá váltak az anyukák
Tavaly októberében húsz lelkes édesanya részvételé-
vel Cibakházán elkezdődött az Európai Unió támogatá-
sával megvalósuló Tanyagondnokokkal a miNŐségért 
elnevezésű projekt tanyasegítő képzése. 

E 

z a program olyan gyesen vagy gyeden lévő édes-
anyáknak nyújt segítséget, akik vállalják a képzéssel 

kapcsolatos nehézségeket és kihívásokat. A programban 
résztvevők a környéken egyedülálló lehetőséget kaptak arra, 
hogy a képzést követően nagyobb eséllyel bekerülhetnek a 
munka világába. Ez azért fontos, mert a településünkön és 
környékünkön a foglalkoztatottsági struktúra kedvezőtlen, 
magas az inaktívak és az eltartottak aránya. Cibakháza az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott település, ahol a munkanélküli ráta 20 százalék körüli 
(jóval a megyei átlag feletti). Községünkben a rendszervál-
tást követő években a helyi és a környékbeli munkahelyeket 
felszámolták a privatizáció során. Sajnos ez a helyzet nap-
jainkra sem javult, így lakóhelyünkön mára tartós munka-
nélküliségről beszélhetünk. Mindezek az itt élő édesanyákat 
is érintik, mivel alig akad olyan család, ahol nincs munka-
nélküli szülő. Ezt felismerve a Falugondnokok Duna-Tisza 
Közi Egyesülete Cibakháza nagyközség önkormányzatával 
együttműködve indította el ezt a projektet, melynek célja a 
munkanélküliség csökkentése. 

Az ősszel induló tanyasegítő-képzés április közepén 
vizsgával fejeződik be. A program keretében heti három, 
munkanapon napi hat órában széleskörű elméleti okta-
tásban részesülhetnek a kismamák. Az itt tanultakat saját 
életükben is tudják hasznosítani, mert olyan információ-
kat és tapasztalatokat szerezhetnek, melyek a minden-
napjaikban is alkalmazhatóak. Napjainkra elengedhe-
tetlen például a felhasználói szintű számítógép-kezelés 
ismerete is, melyből a képzésben résztvevők már vizsgát 
is tettek. 

A széleskörű ismeretek hozzájárulnak a kismamák egyé-
niségének fejlesztéséhez és életminőségük javításához. 
Mostanra érzékelhető ez szókincsük bővülésében, sze-
mélyiségük fejlődésében. Önállóbban tudják személyes 
és közösségi ügyeiket intézni, érdeklődőbbé és nyitottab-
bá váltak a világ felé. A projekt ideje alatt az édesanyák 
bekerültek egy hasonló gondokkal és problémákkal fog-
lalkozó közösségbe, ahol tapasztalatokat tudnak cserélni 
gyermeknevelés, főzés, házi munka terén is. Maguk is el-
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A 

Tanyagondnokokkal a miNŐsé-
gért elnevezésű uniós program 

egyik képzési modulja az édesanyák 
munkaerő-piaci ismereteinek bővíté-
se, álláskeresési esélyeik növelése 
különböző módszerek átadásával, 
egyéni technikák begyakorlásával. A 
képzés két helyszínen zajlik, Cibak-
házán és Kelebián. Így a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Munkaügyi 
Központ Szolgáltató Központjában, 
valamint Szegeden, a Csongrád Me-
gyei Munkaügyi Központ Szolgáltató 
Központjában tettünk látogatást.

A hallgatók többsége álláskereső-
ként már járt a munkaügyi kirendelt-
ségeken, de a megyeszékhelyeken 
működő központok által kínált in-
gyenes szolgáltatási lehetőségekkel 

eddig még nem éltek. Éppen ezért 
a látogatásunk legfőbb célja az volt, 
hogy élményt szerezzenek az itt 
nyújtott szolgáltatásokról, és szemé-
lyesen is találkozhassanak a képzett 
munkavállalási tanácsadókkal.

Az intézmény munkatársai ismer-
tették a pályakezdőknek, pályamó-
dosítóknak egyaránt szóló egyéni és 
csoportos szolgáltatásokat, az állás-
kereséshez igénybe vehető felkészítő 
személyes tanácsadást, tréningeket, 
interjúra való egyéni felkészülést. Be-
mutatták a számítógépes programo-
kat, amely többek között az érdeklő-
dési kör felmérésére szolgál, és meg-
ismerhettük az egyéb igénybe vehető 
technikai segítségeket is (például in-
ternet-, telefonhasználat álláskeresés 

céljából, önéletrajz írási-, nyomtatási 
lehetőség, stb.) Időpont egyeztetés 
alapján történő találkozás előtt így 
nincs várakozás, és személyre sza-
bott a segítségnyújtás is.

 Tapasztalataim szerint azok a hall-
gatók, akik egyszer részt vesznek 
egy ilyen intézménylátogatáson, ez 
által személyes kapcsolatba kerül-
nek egy-egy szakemberrel, a későb-
biekben már önállóan is felkeresik a 
tanácsadókat és segítséget kérnek 
saját maguk, pályaválasztás előtt álló 
gyermekeik vagy más családtagjuk 
számára. A mostani látogatás alkal-
mával is akadt, aki már személyes 
tanácsadásra is bejelentkezett, így a 
látogatásunk elérte célját.

Lacza Annamária

Személyes kapcsolatban

mondják, amióta a képzésben részt vesznek, az idejüket 
hasznosabban tudják beosztani, és hatékonyabban tudják 
családi és otthoni feladataikat ellátni. Nemcsak a gyerme-
kük gondozása tölti ki a napjaikat, hanem sok új és szá-
mukra értékes információval gazdagodnak. 

A tanyasegítő-képzés mellett vissza nem térő alkalom 
nyílt 11 személy részére, akik egyéni képzés keretében 
„B” kategóriás gépjármű vezetői engedély megszerzésére 
kaptak lehetőséget. A sikeres KRESZ-vizsga után már a 
gyakorlati oktatás keretén belül a közúti forgalomban ve-
zetnek.

Az elméleti tárgyak során tanultakat összevethetik a 
mindennapi tevékenységükkel. Lehetőségük van kipró-
bálni önmagukat a közvetlen gyakorlatban végzett mun-
kában is. Az önkormányzat által működtetett szociális, 
kulturális, illetve oktatási-nevelési és gondozási intéz-

ményekben heti két alkalommal aktívan bekapcsolód-
nak az ott folyó tevékenységbe. A szellemi tudás alkal-
mazását gyakorlatban is bővíthetik és érvényesíthetik a 
helyi bölcsődében, óvodában, könyvtárban, művelődési 
házban, gondozási központban és nem utolsósorban a 
családsegítő központban működő tanyagondnoki szolgá-
lat munkatársai mellett. A gyakorlati helyszíneken segítői 
feladatokat látnak el, közben betekintést nyerhetnek az 
intézmények munkájába. Az édesanyák eddig nem is-
merték ilyen mélységben az önkormányzat által nyújtott 
ellátásokat és szolgáltatásokat. Ez az új tapasztalatszer-
zés néhány anyukát arra is késztetett, hogy önkéntesként 
is részt vegyenek a szolgáltatások ellátásában. Az intéz-
mények vezetői is pozitív visszajelzést adtak a munka-
gyakorlatot végző kismamákról.

Kelemen Tünde Márta
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(Folytatás az 1. oldalról)
Hazánk gazda-

sága erősödőben 
van. Immár kül-
földi tőkesegély 
nélkül vagyunk 
képesek szin-
ten tartani, talán 

csökkenteni is korábbi adósságun-
kat; a saját éves gazdálkodásunk is 
sikeres. Több külföldi tulajdonú gaz-
dálkodó szervezettel tudott a kormá-
nyunk úgynevezett stratégiai meg-
állapodásra jutni. Ezeknek a pontos 
tartalmát nem ismerjük. Nincs semmi 
gond akkor, hogyha ez a szemlélet 
a nemzet önrendelkezésének közeli 
megerősödése felé visz bennünket. 
A nemzetgazdaság termelési érté-
kének döntő hányadát most ezek 
a cégek biztosítják. Ám ha a máról 
holnapra élésnek a föltételét ezzel 
biztosítottuk, akkor a holnaputánra, 
sőt az utána következő tíz, meg 100 
éves távlatokra kell gondolnunk. Ki-
nek-kinek a saját falujában a maga 
helyén is. Természetes, hogy ezek-
ben a megállapodásokban a külhoni 
tulajdonosok a maguk érdekeit képvi-
selik, és úgy az alkalmazottak, mint a 
hazai beszállítók tekintetében a saját 
hasznukhoz igazítják a bérezés-díja-
zás mértékét. Már ma fel kell viszont 
tennünk a kérdést, hogy jó-e, ha az 
5, 10, 100 évvel későbbi önmagunk 
arcát is ezek a mostani viszonyrend-
szerek alakítják majd. Tudjuk-e ak-
kor is vállalni a tükörből visszanéző 
ábrázatot? Nem volna-e itt az ideje, 
hogy az uniós és ilyen-olyan támo-
gatások szabályszerű (nem magunk 
kreálta szabályok szerinti) elköltése 
mellett teremtsünk a magunk áldo-
zatával olyan forrásokat, melyeket a 
saját hasznunkra és kockázatunkra, 
az egymás iránti bizalom jegyében 
használhatunk fel?

Merthogy az igazi stratégia nem 
más, mint a faluközösséget fönn-
tartani. Kialakítani és megerősíte-
ni magunkban, hogy a falunk, Berci 
bátyánk szavaival: mint a legtágabb 
otthon egyben a legszűkebb haza, 
vagy másként a családok családja, 
mint közösség igazi önkormányzat 

legyen. Hogy ez hogyan valósítha-
tó meg, mindegyik faluközösségnek, 
mindegyik polgármesternek a maga 
története. 

Ellep bennünket, polgármestereket, 
hivatali dolgozókat a napi iratmennyi-
ség, és másodlagossá válik a lényeg. 
Ez pedig nem más, mint az a föld, 
ahol a falunk létezik, és az ember, aki 
azon boldogulni akar. Az igazi kérdés 
a földforgalmi, az üzemszabályozási, 
a szövetkezeti és a családi gazdasá-
gokról szóló leendő törvények kap-
csán az, hogy tudjuk-e a „funkcionári-
usságot”, a hasznosság tudatot, fon-
tosságuknak a súlyát a falusi-tanyasi 
parasztemberekhez eljuttatni. A haza 
nemzetgazdasági országos mutatók-
kal igazolható megváltása nagyon 
fontos, de a falu közösségét az ott la-
kók tudják élővé tenni. Rajtuk kívül ez 
senkitől el nem várható.

Berci bátyánknak ezek az aggódá-
sai érezhetők homálybogozásából, 
és a vele való személyes beszélgetés 
is ezt erősítette meg. Amit még fon-
tosnak tartok a saját lábon állással, 
a magunk erejének számítás nélküli 
odaáldozásával kapcsolatban az a 
tempó. 

Berci bátyánk beszél az előénekes 
szerepről. Az előénekes jó, ha tisz-
tában van azzal, hogy a búcsúnak, 
a zarándoklatnak ő nélkülözhetetlen 
szereplője ugyan, de nem a főszerep-
lője. A tempó helytelen megválasz-
tásával ugyanis az egész zarándok-
latnak, az egész útnak a sikerét koc-
káztathatja. Ha hallótávolságon kívül 
kerül az előénekes, nem tudják sem a 
dallamot, sem a szöveget, sem a rit-
must felvenni az őt követők. Jó volna, 
hogyha az a zarándoklat, aminek mi 
valamennyien részesei vagyunk az 
előénekesek szintjén is, és a zarán-
doklaton részt vevők szintjén is, egy 
kicsit nagyobb egységet, nagyobb 
szellemi-lelki azonosságot, harmóni-
át mutatna a jövőben, mint amiben 
eddig részünk volt. 

Az eddig megtett út során a gon-
dok-bajok megoldásából a részün-
ket mindannyian kivettük. A hogyan 
tovább kérdése azonban kinek-kinek 
saját gondja kell, hogy legyen. Egy 

faluközösség, egy család közössé-
ge, egy nemzet közössége ugyanis 
dönteni nem tud, hibázni sem tud. 
Erre csak az egyén képes. De arra is, 
hogy megjavuljon, megtérjen. Berci 
bátyánk mondja: csak az egyén tud 
alkalmazkodni, a közösség nem.

Amit most a közigazgatás átalakítá-
sa, az állam új szerepének keresése 
címén látunk, az a nemzet szintjén 
dőlt el, de az egyén a saját felelős-
ségét a megvalósításban senkire át 
nem háríthatja. Mindenkire szüksége 
van a Hazának. 

Azok a hőstettek, amik a kitüntetet-
tek elismerésével a mostani ittlétün-
ket és ünneplésünket megalapozták, 
ezek is egyénektől származnak. Az 
ő jóságukat, áldozatkészségüket di-
csérik. Jusson el az Ő példájuknak 
követendő üzenete a saját közössé-
gük tagjaihoz, és mindenkihez, hogy 
a távlatos jövő építésének föladata 
szép kötelesség legyen mindannyi-
unk számára.

Szabó Gellért,
Szentkirály polgármestere

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ:

Az áldozatkészség dicsérete

És az elköszönő üzenet egy jókí-
vánság a magam módján: 

Legyen úgy, mint régen volt! 
Legyen úgy, mint régen volt: 
Hogy ne legyen a magyarnak 
Hogy ne legyen a magyarnak 
Sem dolmányán, sem jó hírén
semmi folt.

Legyen úgy, mint régen volt! 
Legyen úgy, mint régen volt: 
Hogy ne ártson a magyarnak 
Hogy ne ártson a magyarnak 
Sem a Duna, sem a Tisza,
sem az Olt.

Legyen úgy, mint régen volt! 
Legyen úgy, mint régen volt: 
Adjon Isten a magyarnak, 
Adjon Isten a magyarnak, 
Két kezével, boldog égből,
minden jót.

Isten éltesse valamennyiünket!
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Hírek
A falu- és tanyagondnoki  alapképzés 
célja a falugondnokok felkészítése a 
kistelepüléseken, tanyákon végzendő 
alapfokú szociális szolgáltató felada-
tok ellátására; a hivatalokkal, intézmé-
nyekkel, szervezetekkel való kapcso-
lattartásra; a rászorulóknak megfelelő 
segítségnyújtásra; emberi kapcsola-
tok ápolására a település lakosaival, 
rászorulóival; a hagyományok, az ösz-
szefogás erősítésére, a közösségi al-
kalmak megteremtésére.

A 260 órás bentlakásos tanfolyam-
jellegű képzés a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által engedélyezett köz-
ponti képzési program alapján törté-
nik. A képzés térítésköteles. A képzés-
sel kapcsolatos költségek a jelentkező 
munkáltatóját terhelik.

A falugondnoki képzés írásbeli, majd 
ezt követően szóbeli vizsgával zárul. 
Írásbeli feladat: dolgozat elkészítése 
a településről és a falugondnoki, ta-

nyagondnoki munkáról – megadott 
szempontok alapján. Szóbeli vizsga: 
a dolgozat szóban történő megvédé-
se a képzés végén vizsgabizottság 
előtt, valamint a falugondnoki munka 
szakmai szabályainak ismertetése 
kérdések alapján; gyakorlati vizsga, 
mely tartalmazza a tereptanár értéke-
lését a terepgyakorlatokról, valamint a 
munkanaplót. Nem bocsátható vizsgá-
ra az, akinek a képzésen igazolatlan 
hiányzása van, amíg az előadásokat 
nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kö-
telező, abból felmentés nem adható.

A képzésekre történő jelentkezés fo-
lyamatos, melyeket a Nemzeti Család- 
és Szociálpolitikai Intézethez kell be-
nyújtani. Cím: 1134 Budapest, Tüzér 
u. 33–35. További információ: Nagy 
Kata felnőttképzési referens. Telefon 
06–1–237–6700/734-es mellék. Mo-
bil: 20/5706–322. E-mail: kata.nagy@
ncsszi.hu

Hogyan lehet jelentkezni?

Tisztújítás
Egyesületünk a február 27-i közgyű-
lésen elnökséget és felügyelőbizott-
ságot választott. Elnökség: Friebert 
Gábor, elnök; Bálint László, Bogdán 
Zsigmond, Kovácsné Kacz Erika, 
Nagy Zsoltné, Suba László, Turcsán 
István. Felügyelő bizottság: Gárgyán 
József, Császár János, Neszvecskó 
József Jakabné, Molnár István.

Életben tartók
Kovács Anita Kulissza című műsora 
foglalkozott a Lánchíd Rádióban (www.
lanchidradio.hu) a Kemény Bertalan 
Falufejlesztési díjjal. A műsorban meg-
szólalt Krizsán András, a Falufejleszté-
si Társaság elnöke, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat elnökségi tagja, Csörsz-
né Zelenák Katalin,az Év Vidékfejlesz-
tője 2012 díj kitüntetettje, Müller Já-
nosné, Szűr falugondnoka és Molnár 
Sándor, Városfalu polgármestere.

A képzés helyszíne: Népfőiskola Laki-
telek. A képzés elméleti heteinek idő-
pontjai: 2013. április 22–23–24–25–
26; 2013. június 3–4–5–6–7; 2013. 
augusztus 12–13–14–15–16; 2013. 
szeptember 2–3–4–5–6; 2013. szept-
ember 25–26–27. A vizsga tervezett 
időpontja: 2013. október 11., Kecs-
kemét. A képzésről egyesületünknél 
lehet érdeklődni a 76/507–543-as te-
lefonszámon.

A falugondnoki alapképzés jelenleg 21 
hallgató részvételével zajlik a Lakitele-
ki Népfőiskolán

Egyesületünk eredményesen pályá-
zott a Vidékfejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett tanyapályázaton, 
melynek keretében színházláto-
gatásokat szervezünk. Eddig Bé-
késcsabán a Monte Cristo grófja, 
Szegeden a Mária főhadnagy című 
előadást, Kecskeméten a Meseau-
tó című darabot láthatták egyesüle-
tünk tagjai. Április 21-én, vasárnap 
délután 3-tól Kecskeméten a Kato-
na József Színházban a Chioggiai 
csetepaté című vígjátékot nézhetik 
meg az érdeklődő tanyagondnokok.

Esti zene Kishegyesen
Sikerült hagyományt teremtenie a 
Kishegyesi Női Fórum Egyesületének 
a szombat esti zenés programjaival. 
Legközelebb május 25-én lesz ösz-
szejövetelük, ahová a Falugondno-
kok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
érdeklődő tagjait is várják. Jelentkez-
ni irodánkban lehet Kovács Editnél. 
(Telefon: 76/507–543)

 Tanyapályázat: színházlátogatások

Falugondnoki alapképzés indul
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KEREKEGYHÁZA:

Kétszemélyes játékok
A  

nyám kezéből édes volt az étel / Apám szájából 
szép volt az igaz” – írta József Attila. A költő korá-

ban a család ilyen volt. A szerepek, a családtagok helye 
és minősége egységben, harmóniában élt. Mai társadal-
munk sok negatív hatása gyengíti a család egységét, 
erejét. Pedig az emberi létezés alapja a család – ere-
je a nemzet ereje is. Mit tehetünk mégis? Mindenkinek 
meg kell tennie azt, amit lehetősége szerint megtehet! A 
kecskeméti székhelyű Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesülete 15 éve igyekszik megtenni, többek között az 
Álmom a CSALÁD című pályázat keretében. Jómagam 
kerekegyházi koordinátorként 2012 őszén kapcsolódtam 
be a programba.

Kerekegyházán nagy siker a november közepe óta he-
tente általam tartott Babusgató. Célom, hogy az ottho-
ni kötetlen anya-baba vagy apa-baba játék választéka 

kiszélesedjen, a magyar néphagyományaink kincseivel 
találkozzanak a picik legelőször. Bátorítani kívánom az 
édesanyákat, hogy merjenek énekelni. A pici utánozza a 
szeretett szülőt, nagyszülőt, így sajátít el sok ismeretet.

Foglalkozásaimon bábjelenettel, sok-sok játékkal, ma-
gyar népi mondókákkal, népdallal, kis aprók táncával vá-
rom az édesanyákat, édesapákat 0–4 éves korú gyerme-
kükkel. Az érzelmi, az értelmi, anyanyelvi, zenei, eszté-
tikai, művészeti, mozgásra és környezet megismerésére 
nevelés alapkövei ezek. Csodálatos látni azt, ahogyan a 
még beszélni sem tudó gyermeket milyen szeretettel ba-
busgatja, öleli, cirógatja, tapsoltatja az édesanyja. Ezek 
a kétszemélyes játékok erősítik a szoros érzelmi kap-
csolatot, biztonságot adnak. 

Az első alkalmakkor a megszeppent csöppségek 
édesanyjuk kezét szorítva, vagy lábához bújva, mellőle 
el sem lépve érkeztek. Ma már sokan közülük a könyv-
tárba lépésnél önállóan mennek a játszókuckóba, majd 
a játékba hívó énekre mernek velem jönni a játszósző-
nyegre.

A babáknak itt jó lehetősége nyílik a korosztályával való 
ismerkedésre, a társas kapcsolatok és viselkedés kialakí-
tására (például meg kell osztozni a közös játékokon). Az 
édesanyák is kicserélik egymás között a tapasztalataikat, 
érdekes témákat tudunk megbeszélni, új élményekkel 
feltöltődni. A családot összefogó édesanyát szerepében 
megerősíteni, és a babát boldoggá tenni – én így igyek-
szem segíteni. A képzések és tréningek sokféle válasz-
tékáról, az információs szolgáltatásról, a tanyagondnoki 
munka bemutatási lehetőségéről és a jövőbeli tervekről 
– mind-mind lehetne írni. Most azonban „csak” a program 
egy szeletére irányítottam rá a figyelmet.

Fazekasné Endre Éva                                                                                                    

J 

akabszálláson élek férjemmel és két kislányunkkal, 
akik hat és kilenc évesek. Kilenc esztendeje a csa-

ládomnak élek. 2012 júliusában véletlenül olvastam el a 
horoszkópomat – nagyon ritkán követem, hogy mit jósol-
nak a csillagok –, de az a jövőkép, hogy „ősztől gyöke-
resen megváltozik az életem”, mély nyomot hagyott ben-
nem. Kíváncsian vártam a trópusi forró nyár végét.

Szeptemberben kaptam a telefont, hogy volna egy le-
hetőség, vigyem be az önéletrajzomat a Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesületébe. Mindenféle gondolatok 
kavarogtak a fejemben: fel vagyok-e készülve, hogy 
megváltozhat az életünk. Lehetőséget kaptam, hogy az 
Álmom a CSALÁD uniós projekt települési koordinátora 
lehetek. Hatalmas feladatnak tűnt: alkalmas vagyok-e, 
hogyan kezdjek hozzá, megfelelek-e a követelmények-

nek, hogyan tudok kapcsolatot teremteni az emberekkel.
Az intézményvezetők felkeresésével kezdtem a projekt 
megismertetését. Célom az volt, hogy ötleteket, segítő 
támogatókat találjak magam mellé, mert előtte soha nem 
foglalkoztam ilyesmivel. Hosszas egyeztetés után a he-
lyi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely lett az a tér, 
ahová a program beilleszkedhet. Itt lett kialakítva gyer-
mekfelügyelethez szükséges játszósarok is.

Kerekegyháza és Szentkirály után Jakabszálláson is 
megrendeztük az Álmom a CSALÁD projektmegnyitó-
ját. Dr. Matus István pszichiáter előadásával kezdődött a 
programsorozat. Elkészültek a plakátok, szóróanyagok, 
és elkezdtem az embereket invitálni a rendezvényre. 
Szabó György Róbert és Mészáros Máté segítségével az 
interneten is elérhettem a lakosokat.

JAKABSZÁLLÁS:

Hatalmas az érdeklődés
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I 

tt vagyunk Magyarország, sőt Európa közepén. A Vas-
függönyt lebontották, a határaink mára szinte csak egy 

vonalat jelentenek, amelyen egyszerűen átléphetünk 
vagy áthajthatunk. Munkavállalók jönnek-mennek, és bi-
zony sokszor mi is érintettek vagyunk ebben a jövés-me-
nésben. Egyszóval nem gubózhatunk be sem a magyar 
határok mögé, sem a magyar nyelv határai mögé.

Ezzel a gondolattal indítottunk Szentkirályon az Ál-
mom a CSALÁD című uniós pályázat keretében egy né-
met nyelvi klubot, amelyen kezdők és újrakezdők vérte-
zik fel magukat a hozzájuk idomuló nyelvi gyakorlattal. 
Természetesen nem az a szándékunk, hogy minél több 
lakosunk menjen külföldre dolgozni, mert akkor máris a 
pályázat mottója ellen tennénk, hanem egy aktuális és 
szerencsés esemény csillantotta fel bennünk a reményt: 
a közvetlen környezetünkben is van értelme németül be-
szélni és németül munkát keresni. A Mercedes gyár és 
partnerei Kecskemétre településével az álláshirdetések 
nagy százalékánál elvárásként tüntetik fel a német nyelv 
ismeretét. De nem csupán az ott elhelyezkedőknek lehet 

szükségük arra, hogy németül szólaljanak meg. Ha csak 
egyszerűen átsétálunk Kecskemét főterén vagy betérünk 
egy áruházba, máris német szavakat hallhatunk innen is, 
onnan is. A boltok lassacskán kettő (vagy több) nyelven 
írják ki a fontos információikat, és ha bárki bármit el akar 
adni, legyen az szolgáltatás vagy termék, nem árt néme-
tül is hirdetnie magát, hiszen nyelvtudásával és persze 
árujának, munkájának minőségével egy újabb piacot ta-
lálhat magának.

De beszéljünk most konkrétabban Szentkirályról. Köz-
ségünk lakossága nagyrészt a mezőgazdaságból él, ter-
ményeit sokszor a közeli piacokon értékesíti. Bármikor 
odafordulhat hozzájuk egy német ajkú vásárló. De aki 
Szentkirályon nem a földből él, szorgalmas és hozzá-
értő szakember: kőműves, fodrász, burkoló, vízszerelő, 
cukrász, takarító, stb. Hirdetésére, hírnevére szintén bár-
mikor ráakadhat egy gondban lévő német lakos, akinek 
elromlott a kazánja vagy épp új frizurát akar. Tehát nem 
titkolt szándékunk német nyelvi klubunkkal a kinyitásunk 
és a kinyílásunk a Kecskemétet és környékét érintő pi-
aci és munkahelyi változások felé. Klubunknak van egy 
harmadik célcsoportja is: több anyuka azért jár ide, hogy 
tudjon otthon segíteni a németül tanuló gyermekének. 
Örömmel mesélték pár alkalom után, hogy most már ők is 
ellenőrizni tudják a német házi feladatot.

Én személy szerint egy svájci cég alkalmazottja va-
gyok Kecskeméten, aki jelenleg két kisgyermekét neveli 
otthon. Hamarosan szeretnék visszatérni a „nagybetűs” 
munka világába, ezért a klub vezetésével volt egy hátsó 
szándékom is: egy kicsit feleleveníteni a nyelvtudásomat. 
Nem vagyok tanár, de több mint húsz éven keresztül taní-
tottak-tanítanak németül, néha a tanárok, néha maga az 
élet. Megpróbálok gyakorlatiasan, játékos feladatokkal és 
szituációkkal megtűzdelve segíteni a klub résztvevőinek 
az őket érintő nyelvi háttér elsajátításában és gördülé-
keny használatában. 

Szakállné Szabó Ildikó

A megnyitón hatalmas érdeklődés volt, sikeresen elin-
dult a program kis falunkban. Azóta eltelt négy hónap. Az 
édesanyák szívesen járnak a baba-mamakörbe minden 
csütörtökön délelőtt, a kézimunkakör is sikeresen műkö-
dik, a gobelinhímzést és a horgolást tanulhattuk meg. A 
szülőket érdeklik a gyermeknevelést segítő és a családi 
életre neveléssel kapcsolatos előadások. A tanfolyamok-
ra és tréningekre is több helyi érdeklődő jelentkezett, de 
van, aki Orgoványról vagy Helvéciáról jár át. 

Örömmel tölt el, hogy Jakabszálláson sok ember ki-
használja a projekt kínálta ingyenes tanulási lehetősé-
geket, hogy bővítse ismereteit. Büszke vagyok, hogy 
egy ilyen nagy, tisztességes és elismert egyesület van 
mögöttem, ami biztonságot nyújt a sokszor bizonytalan 
jelenben.

Provicsné Sági Ivett

SZENTKIRÁLY:

Beszélsz németül?
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Álmom a CSALÁD Szentkirályon is

Szellő lobbanthat lángot
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
TÁMOP 5.5.1.B Álmom a CSALÁD – Tanyagondnokok-
kal a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondno-
kos településein című sikeres pályázatának megvaló-
sítása Szentkirályon 2012. november 16-án kezdődött. 

H 

ogy milyen nagy szükség van erre az ingyenes prog-
ramsorozatra, azt a faluházban megtartott nyitóren-

dezvényen résztvevők száma is igazolta. Települési koor-
dinátorként kezdettől fogva tapasztalom a szentkirályiak és 
Szabó Gellért polgármester pozitív hozzáállását. Vissza-
emlékszem a projekttel kapcsolatos első beszélgetésünk-
re, amikor polgármesterünk az Álmom a CSALÁD progra-
mot szellőnek nevezte, mely kis dolgokat lobbanthat nagy 
lángra. 

Már első alkalommal is több kisgyermekes szülő hozta 
magával csemetéit, így tizenhét apróság vehette birtokba 
a Játszósarkot, amelyet a program által rendelkezésünkre 
bocsátott összegből tudtunk kialakítani a faluház korábban 
nem használt irodahelyiségében. A szentkirályi lakosság 
körében csak „gyerekkuckóként” emlegetett szobát kifest-
ve, kitakarítva kaptuk meg használatra. Tapasztalatom 
szerint a gyermekmegőrzés nagyon jó lehetőség a kisgyer-
mekes szülők számára, melyet a szentkirályi édesanyák ki 
is használnak. Többen közülük rendszeresen részt vesz-
nek programjainkon, de ezt csak úgy tudják megtenni, ha 
valaki vigyáz a kicsinyeikre.

A programok szervezésekor igyekszem szem előtt tartani 
a helyi igényeket. Ennek érdekében a művelődési házban 
elhelyeztem egy ötletládát, amelybe bárki bedobhatja fel-
jegyzett észrevételeit, ötleteit és javaslatait. Személyesen 
is sokat beszélgetek az emberekkel, így van lehetőség a 
közös ötletelésre is. Ennek köszönhetően már több lakos-
sági kezdeményezésen alapuló rendezvény megvalósul-
hatott. Például hagyományteremtő jelleggel felállítottuk és 
feldíszítettük Szentkirály első kültéri karácsonyfáját 2012. 
december közepén. A közel nyolc méteres fenyőfát egy he-

lyi család ajánlotta fel, amelyet közösen vágtak ki és szállí-
tottak el a polgármesteri hivatal előtti parkba. A résztvevők 
közben megkóstolhatták a főzőklub korábbi összejövete-
lén készített mézeskalácsot, és helyben készített forró tea, 
forralt bor is volt. Megszerveztük az óévbúcsúztató vigas-
ságot, 2012 utolsó napján mintegy harmincan vonultunk fel 
a falu utcáin trombitaszóval. 

A különböző klubfoglalkozáson lelkesen vesznek részt 
az emberek. Egyesek a társaságért, mások új ismeretek 
megszerzésért jönnek. Négy közösségépítő foglalkozás 
közül lehet választani Szentkirályon: létezik főzőklub, ba-
ba-mamakör, kézműveskör és németklub. A havonta ese-
dékes főzőklubban recepteket, tapasztalatokat osztanak 
meg egymással a résztvevők, illetve sütöttek már közö-
sen mézeskalácsot és teljes kiőrlésű rozslisztből kenyeret. 
Vannak olyan rendszeres visszatérők, akik három gene-
rációt képviselnek jelenlétükkel, hiszen el szokott jönni a 
nagymama, az anyuka és az unoka is. A kézműveskört ha-
vonta többször is megszervezzük, ahol az érdeklődők leg-
utóbb karácsonyi díszeket készítettek, de megismerked-
hetnek a foltvarrás alapjaival és megtanulhatják a horgolás 
alapjait is. A németklubot egy gyeden lévő kétgyermekes 
anyuka vezeti, aki szívességből vállalta, hogy a jelentke-
zőket németül tanítja. Néhányan korábbi tanulmányaikat 
kívánják feleleveníteni, mások külföldön szeretnének dol-
gozni, de többségük olyan édesanya, akik azért kezdtek 
el németül tanulni, hogy gyermeküknek tudjanak segíteni 
a német házi feladatban. A kéthetente esedékes baba-
mamakörre egyre több édesanya jön el gyermekével. A 
találkozások nagyon jó hangulatban telnek. Az anyukák 
sokat beszélgetnek egymással főként gyermekneveléssel 
kapcsolatos témákról, elmesélik örömeiket, félelmeiket és 
aggodalmaikat, megosztják egymással tapasztalataikat. A 
baba-mamakörben jártak vendégelőadók is, akik hasznos 
információkkal és személyre szabott tanácsokkal látták el 
az édesanyákat.

Havonta előadásokat is szervezünk, családokat érin-
tő témák kerülnek terítékre. Balázs Hajnalka szentkirályi 
református lelkész, feleség és édesanya a gyermekneve-
lés és párkapcsolat kérdéseit boncolgatta, Uhl Veronika 
pszichopedagógus, mozgás-, és művészetterapeuta pedig 
a csecsemők és kisgyermekek mozgásfejlődéséről be-
szélt. Ez a téma nagyon sok kérdést vetett fel a jelenlévők 
körében, amelyeket az előadó készséggel válaszolt meg.

A projekt égisze alatt zajló képzésekre, tréningekre kez-
detben kisebb volt az érdeklődés, mint a klubfoglalkozá-
sokra és egyéb rendezvényekre. Ám 2013. február 2-án 
mégis elindult 15 fővel az informatikai képzés, melyet a 
március végén kezdődő elsősegélynyújtás elmélete és 
gyakorlata, baleset-megelőzés követ. 

Négy hónap telt el az indulás óta, ez a programsorozat 
harmada. Úgy gondolom, a cikk elején említett szellő fújdo-
gál Szentkirályon, s remélem, az időközben kialakult szik-
rákat hamarosan lángra is lobbantja.

Kutasiné Kullai Ilona
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Különlegességek minden településen léteznek

Milyen legyen a falu arca?
N 

incs két egyforma falu, mindegyik más és más. Ha 
formális dolgokból indulunk ki, könnyen besorolható-

ak néhány csoportba. De valójában sokféle szempont van, 
melyek minden egyes települést különbözővé tesznek a 
többitől. Ilyenek például a táji-természeti adottságok: a 
domborzat, a vízrajz, az elhelyezkedés, s ezekkel össze-
függésben a közlekedés, megközelíthetőség, távolsága 
a várostól, mérete, településszerkezete, a telkek rendje, 
formája, a jellemző háztípusok, egy-egy helyi mester keze 
nyoma a házakon, az építményfajták, a gazdálkodás, a tér-
ségben betöltött szerepköre, a története, etnikai összetéte-
le, lakói hagyományai, szokásai, stb.

Közös problémájuk, hogy az emberek a mai napig inkább 
elmenni akarnak innen és nem jönni. Keresni kell a megoldást 
erre a problémára: legyen miért maradniuk az itt lakóknak, 
akár új lakókkal is bővülhessen, s a „külső szemlélőket” is 
idevonzza. A legtöbb ember akkor talál ide, ha a falu arculata 
tényleg értékes és különleges. A lakosokat identitásuk, a kö-
zösséghez tartozás és a munkahelyek bírhatják maradásra.

Az építész feladata a legtöbb faluban létező, de eddig 
feltáratlan értékek megtalálása, felismerése, s hogy to-
vábbgondolja, vagy továbbrajzolja azokat a felelős kéz. 
Ahogy minden falu különbözik a másiktól, úgy a fejlesztési 
lehetőségek, eszközök is eltérőek. A falu arculatát az őt 
körülvevő táj, a történelme, lakói, kultúrája és hagyomá-
nyai együttesen adják. Egyedi adottságok minden faluban 
vannak, friss szemmel és kellő szakértelemmel könnyen 
felszínre is hozhatóak, és megmutatják a fejlesztési irányt. 
Így a település sajátosságaiból csinálhatunk erényt.

Legutóbbi munkánk során alkalmunk volt a fentieket a 
gyakorlatban is kipróbálni. Csongrád megyében, Árpád-
halmon dolgoztunk. A település központi részébe piacot 
terveztünk, ahol helyi termékek cserélhetnek gazdát. Ez-
zel szeretnénk közvetve serkenteni a helyi gazdálkodást. 
Szomszédjába különböző korcsoportokat megszólító épít-
mények kerültek: a fiataloknak egy beszélgető-találkahe-
lyet terveztünk, több pad együtteséből. Mellé egy baba-
mama pihenőhely került: egy lonccal befuttatott pergola. 
A község egyik álma, hogy az ezek hátterét adó magtárat 
egykor idősek otthonává alakítsák. A Károlyi-kastély kert-
jében egy turul-szobrot helyeztünk el, és egy községtör-
téneti életfát, melynek alsó két harmadára a település és 
az ország fontos történelmi eseményeit fogjuk felvésni, a 
felső egyharmad az utánunk jövőkre marad, oda majd ők 
jegyezhetik a mi történéseinket. Terveztünk két kapuépít-

ményt és kerítéselemet a templomhoz és a temetőhöz, az 
egyházi épületek sem maradtak ki a fejlesztések sorából. 
Továbbá utca- és üdvözlőtáblákat is készítettünk. Erős 
alakítói ezek a község egyedi hangulatának. A település 
a határában lévő halomról kapta a nevét. A tetején lévő 
kereszthez egy lépcső terveit készítettük el, hogy a legki-
sebbek és az idősek is meg tudják közelíteni.

A kis köztéri építmények célja egy sajátos hangulat, ka-
rakter létrehozása a településen. A történeti vonatkozások-
kal kapcsolatot kereső épületek pedig a község „kivirág-
zásának” katalizátorai lehetnek. Reméljük, hogy tavasszal 
jó híreket kapunk a pályázatról, és a tervek meg is tudnak 
majd valósulni. Szeretnénk a jövőben további települések-
kel együtt dolgozni, hiszen sok a tennivaló. 

A folyamat első lépése, hogy a fejlesztés vágya belül-
ről jövő legyen, a település, a közösség, az önkormányzat 
akarjon tenni, s nagyjából érezze, milyen keretek között 
mozoghat. Elengedhetetlen erő a közös munkához a lokál-
patriotizmus jelenléte is. Továbbá: a közösség a sajátjának 
érezze a javakat és a problémákat, jót és rosszat együttvé-
ve. S hogy mitől lesz emberek csoportjából közösség? Ez 
a kérdés egy egész könyvre való választ érdemel, de ha 
mindig van egy-két jó szavunk egymáshoz, már az is alap-
ja lehet a kölcsönös bizalomnak, s elindíthatja az összetar-
tozás érzését. Legfontosabb az együttműködő közösség, 
ami a velünk létrejövő közös munkához is elengedhetetlen. 

Csertő Lajos szobrászművész és Heli Judit építész

Kapcsolatfelvétel
Ha a fentiek felkeltették a polgármesterek, falugond-
nokok, településük sorsát szívükön viselők, fenntartva 
fejleszteni akarók érdeklődését, forduljanak szerzőink-
hez bizalommal! Elérhetőségeik:

http://www.flickr.com/photos/cserto 
csertoart@gmail.com; +3620 923 9714 

Árpádhalom az üdvözlőtáblával – látványterv

Ilyen lesz a pergola, ha majd elkészül
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A Falugondnokok Duna-Tisza Közi

Egyesületének 2012. évi közhasznúsági jelentése
A) Egyszerűsített mérleg:

                                                                                               ezer FT-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év - 2011 Tárgyév - 2012

a b c e
A. Befektetett eszközök 4.362 6.453

I. Immateriális javak 11 75
II. Tárgyi eszközök 4.351 6.378
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 34.919 49.610
I. Készletek 0 0
II. Követelések 0 1.967
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 34.919 47.643

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 8.208
Eszközök összesen 39.281 64.271

D. Saját tőke 35.877 41.570
I. Induló tőke / Jegyzett tőke 20 20
II. Tőkeváltozás / Eredmény 20.063 36.555
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 15.794 4.995

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 3.404 9.048

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3.404 9.048

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 13.653
Források összesen 39.281 64.271

Tájékoztató adatok:                                                              ezer FT-ban

Megnevezés Előző év - 2011 Tárgyév - 2012

A. Központi költségvetési támogatás 34.420 65.808

B. Helyi önkormányzat költségvetési támogatás

C. az Európai Uniós strukturális alapjából, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

9.956 30.211

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 
    rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi  
    CXXVI. tv. alapján kiutalt összeg

302 211

F. Közszolgáltatási bevétel

Beszámoló az egyesület közhasznú 
tevékenységéről:
Egyesületünk 1997 novemberében – ti-
zenöt éve – alakult meg Kelebián. Egyesü-
letünk öt megyében (Bács-Kiskun, Csong-
rád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye) 158 településén 247 falu, illetve 
tanyagondnokság működik.

Az elmúlt év is eseményekben gazdag 
volt egyesületünk életében. Közgyűlést (1 
alkalommal), elnökségi üléseket (3 alka-
lommal), felügyelő bizottsági ülést (1 alka-
lommal) tartottunk. 

Irodát működtetünk Kecskeméten, az In-
kubátorházban.

Szakmai működésünk érdekében iro-
dánkban munkaszerződéssel, illetve meg-
bízási díjjal folyamatosan foglalkoztattunk 
munkatársakat.

Információszolgáltatás:
•	Duna-Tisza Közi Hírlevél megjelentetése 

tanyagondnokok, önkormányzatok, civil 
szervezetek, szakemberek részére két-
havonta (az év során 6 alkalommal 800-
800 példányban)

•	Pályázatfigyelés és tanácsadás
•	Egyéni tanácsadással is segítettük a 

falu- és tanyagondnoki szolgálatok bein-
dítóit és a több éve működőket 

•	Módszertani tanácsadás falu- és tanya-
gondnoki szakmai ügyekben

•	Konferenciákon, és a médiumokban a 
falu- és tanyagondnokság képviselete 
(Szabad Föld, Petőfi Népe, Békési Hír-
lap, Délmagyar, www.prohalo.hu, www.non-
profit.hu, 

•	Honlap működtetése: www.falugondnoksag.
hu, www.tanyagondnoksag.hu 

•	Térségünk megyéiben részvétel falu- és 
tanyafórumokon, testületi üléseken 38 
alkalommal

•	Elsősegélynyújtás könyv megjelentetése 
tanyagondnokoknak

Térségi, országos rendezvények 
szervezése:
•	Közgyűlés
•	Falugondnoki találkozók, szakmai ta-

pasztalatcserék szervezése Üllésen, Ti-
szainokán, Gyulán, Gombán, Röszkén, 
Csólyospáloson

•	Kresz Albert fotóművész tanyai életet be-
mutató fotóinak vándorkiállítása tanyás 
településeken: Ásotthalom, Szentkirály, 
Röszke, Kardoskút, Kecskemét, Szaty-
maz

•	Pályázat főiskolásoknak, egyetemisták-
nak és frissen végzetteknek: „A tanyák 
értékei” témakörben

Pártolói tagdíj együttműködési megállapodás alapján:
Ágasegyháza; Albertirsa; Ambrózfalva; Ásotthalom; Bácsszentgyörgy; Bácsszőlős; Balástya; 
Ballószög; Bordány; Borota; Cibakháza; Csanádalberti; Csárdaszállás; Csengele; Csengőd; 
Cserkeszőlő; Csólyospálos; Csongrádi KTT Szoc. Int.; Derekegyház; Drágszél; Dunafalva; 
Eperjes; Filadelfia Segítő Szolg.- Kiskőrös, Soltvadkert; Forráskút; Fülöpháza; Fülöpjakab; 
Gomba; Gyulai Kistérség ESZI; Harkakötöny; Helvécia; Homokmégy; Hunyadfalva; Imrehegy; 
Jakabszállás; Jászfelsőszentgyörgy; Jászszentandrás; Jászszentlászló; Kardoskút; Kaszaper; 
Kelebia; Kéleshalom; Kétpó; Kerekegyháza; Klárafalva; KOLPING Alapszolg. Kp. Hercegszán-
tó; Kömpöc; Kőrös-szögi  KTT; Kövegy; Kunpeszér; Kunszállás; Ladánybene; Lórév; Madaras; 
Magyardombegyház; Mártély; Medgyesbodzás; Mezőhegyes; Mezőhék; Mindszent; Mórahalom; 
Móricgát; Nagyrév; Nyárlőrinc; Ópusztaszer; Ordas; Orgona Református ESZI; Orosháza; Öreg-
csertő; Örménykút; Öttömös; Páhi; Pusztamérges; Röszke; Ruzsa; Sarkadkeresztúr; Szakmár; 
Szank; Ótemplomi Szeretetszolgálat- Szarvas; Szatymaz; Szegvár; Szelevény; Szolnoki KTT 
ESZI- Tiszasüly; Térségi Szociális Gondozási Központ- Gyomaendrőd; Tiszainoka; Tiszakürt; 
Tiszaszentimre; Újtelek; Üllés; Zákányszék; Zsana
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása:
                                                                                                        ezer FT-ban

Megnevezés
Előző év - 2011 Tárgyév - 2012

Alaptev. Vállalk. Össz. Alaptev. Vállalk. Össz.

1. Értékesítés nettó árbevétele – 
Közhasznú tevékenység bevétele 72.549 72.549 26.000 26.000

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
3. Egyéb bevételek 99.449 99.449

ebből: 0 0
- tagdíj, alapítóktól kapott befiz. 3.220 3.220
- támogatások 96.019 96.019

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1.656 1.656
5. Rendkívüli bevételek 2.706 2.706

ebből: 0 0
- alapítóktól kapott befizetések 0 0
- támogatások 0 0

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 72.549 72.549 129.811 129.811
- ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 72.549 72.549 128.155 128.155

6. Anyagjellegű ráfordítások 55.586 55.586
7. Személyi jellegű ráfordítások 28.523 28.523

- ebből: vezető tisztségviselők 
juttatása 0 0

8. Értékcsökkenési elírás 1.313 1.313
9. Egyéb ráfordítás 37.588 37.588

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 23 23
11. Rendkívüli ráfordítások 1.783 1.783

B. Összes ráfordítás 
(6+7+8+9+10+11) 56.755 56.755 124.816 124.816

- ebből közhasznú tevékenység 
ráfordításai 56.755 56.755 124.793 124.793

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 15.794 15.794 4.995 4.995
12. Adófizetési kötelezettség 0 0
D Adózott eredmény (C-12) 0 0

13. Jóváhagyott osztalék 0 0
E. Tárgyévi eredmény (D-13) 15.794 15.794 4.995 4.995

•	Színházlátogatás szervezése: Szolnok, 
Kecskemét, Békéscsaba, Szeged

•	„Falugondnok négy keréken” területi 
baleset-megelőzési vetélkedő a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
együttműködésben

•	A már hagyománnyá vált Családi nap 
megrendezése Bócsán

Humán erőforrás fejlesztése, kép-
zés, továbbképzés, látóút:
	Egyesületünk akkreditált felnőttképző in-

tézmény (AL – 1717), 
	A képzésben résztvevő oktatóknak szak-

mai megbeszélés szervezése
	12 Senior falugondnok segítette az újonnan 

munkába álló falu- és tanyagondnokokat
	Befejeztünk két csoportban 36 fővel a fa-

lugondnoki alapképzést
	Egy csoportban 21 fővel falu- és tanya-

gondnoki alapképzést indítottunk.
	Vérnyomásmérő szűrőprogramot bonyo-

lítottunk: 30 vérnyomásmérő vásárlásá-
val, tanyagondnokok felkészítésével. 
	Lakiteleki 3 napos szakmai továbbképzé-

sünkön 37 falu- és tanyagondnok vett részt
	2012-ben ötféle akkreditált falugondnoki to-

vábbképzésből válogathattak az érdeklődők 
	11 szakmai kreditpontos továbbképzést 

tartottunk, melyen 186 fő vett részt 
	3 napos szakmai tapasztalatcsere kere-

tében Hajdú-Bihar megyében jártunk lá-
tóúton 45 fővel
	Egyesületi munkatársaink szakmai to-

vábbképzéseken vettek részt vidékfej-
lesztési, pénzügyi, munkaerő-piaci, vala-
mint nonprofit témakörben

Nemzetközi kapcsolatok építése:
•	Vajdasági kapcsolatok erősítése: a 

Kishegyesi Női Fórum egyesülettel közö-
sen (találkozók, közös programok, közös 
pályázat)

•	Vajdasági kapcsolatok, önkormányzati és 
civil határ menti együttműködések erősí-
tése a falugondnokos települések test-
vértelepüléseinek a szolgálatok vajdasá-
gi elterjesztése érdekében IPA pályázat 
beadása

•	Erdélyi kapcsolatok, falu- és tanyagond-
noki, valamint civil együttműködések erő-
sítése, együttműködés az Erdélyi Falu-
gondnoki Szövetséggel, a CARITAS-szal 
és az ERMACISZÁ-val

Fejlesztési programok:
	VM Tanyagondnokokkal a tanyákon élőkért 

Tanyapályázat programjainak bonyolítása
	TÁMOP 1.4.3. pályázat TÁMOP-1.4.3/10-

2-2F-2010-0002 „Tanyagondnokokkal a 

miNŐségért – képzési és munkavállalási 
lehetőségek édesanyáknak” pályázat bo-
nyolítása 3 konzorciumi partnerrel (Cibak-
háza, Kelebia, Ásotthalom Önkormányza-
ta) 2 helyszínen tanyagondnokok bevoná-
sával – 2 éves program - 4 kistérségből 
2 helyszínnel 40 nő munkaerőpiacra való 
visszatérését segítjük képzéssel,komplex 
szolgáltatásokkal,gyermekfelügyelettel,23 
fő foglalkoztatásával
	TÁMOP 5.5.1. B pályázat TÁMOP-

5.5.1.B-11/2-2011-00256 Álmom a CSA-
LÁD - Tanyagondnokokkal a családokért 
a kecskeméti kistérség tanyagondnokos 
településein (Szentkirály, Jakabszállás, 
Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene). 
A kecskeméti kistérség tanyagondnokos 
településein élő családokért családok kö-
zötti kapcsolatok,közös tevékenységek 
családi önsegítő hálózat kiépítésével le-
hetőséget nyújtunk képzéssel, tréninggel, 
családokat támogató komplex szolgál-
tatásokkal, közösségi rendezvényekkel, 
családi értékek,családok megerősítésére. 
Tréning, képzés, többféle tanácsadás, 

rendezvények, közösségek létrehozásá-
nak ösztönzése, önkormányzati együtt-
működés, tapasztalatcsere, tanyagondno-
ki munka bemutatása

Módszertan:
Egyesületünk konzorciumvezetőként a 
Dél-alföldi Régióban a falugondnoki mód-
szertani feladatokat látott el 2012. decem-
ber 31-ig.
	Információszolgáltatás
	Szakmai tanácsadás induló szolgálatoknak
	Szakmai programok véleményezése
	Szakértőként közreműködés szakmai el-

lenőrzéseken 
	Szakmai együttműködések ösztönzése

Nem pénzbeli támogatást adott Bócsa, a Csa-
ládi naphoz a helyszín biztosításával, továb-
bá Üllés, Tiszainoka, Gyula, Gomba, Röszke, 
Csólyospálos szakmai rendezvények, képzé-
sek sikeres, eredményes megvalósításához. 
Ásotthalom, Szentkirály, Röszke, Kardoskút, 
Szatymaz Kresz Albert fotóművész tanyai 
életet bemutató fotóinak bemutatásával.
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Kiadja:
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Tördelő: Almási László
Rajz: Vida Ágnes 

Engedélyszám: 2.9/776-1/2006
Nyomda: Print 2000, Kecskemét

Megjelent az

támogatásával.

A 

Herendi Porcelánmanufaktúra 
1826. évi alapítása óta hagyomá-

nyaihoz hűen készíti kézműves remek-
műveit. A porcelánt régen „fehér arany-
nak” nevezték, birtokolni kiváltság volt, 
rangot jelentett. A nyers porcelánmasz-
sza megmunkálása a korongozó, öntő 
szakembereken át a kemence értéket 
teremtő tüzén keresztül a festőecset 
utolsó simításáig kézi úton történik 
mind a mai napig Herenden. Tisztelet-
ben tartva a nagy elődök értékteremtő 
munkáját, megőrizve szellemiségüket, 
a kijelölt utat soha el nem hagyva, szü-
letnek így azok az értékek, melyeket a 
világ minden lakott földrészén ismer-
nek és elismernek. A herendi porcelán 
hungarikum, a Magyar Örökség része.

Amikor a manufaktúra elődjét, a fa-
jansz- és kőedénykészítő műhelyét 
Pannónia közepén, néhány mérföld-
nyire a Balatontól Stingl Vince 1826-
ban megnyitotta, még senki sem sejt-
hette, hamarosan világszerte ismerni 

fogják az aprócska település, Herend 
nevét. A keménycserép műhelyben 
porcelán előállításával is próbálkoztak. 
Az anyagi nehézségek miatt 1839-ben 
a tőkeerős Fischer Mór vette meg a kis 
műhelyt, s attól kezdve csak porcelán 
készült Herenden. A siker nem is vára-
tott magára. A Herendi Porcelánmanu-
faktúra többek között elnyerte a csá-
szári és a királyi udvari szállító címet. 

A nemzetközi hírnevet az I. Lon-
doni Világkiállítás hozta meg, mikor 
Viktória királynő étkészletet rendelt a 
gyártól. A királynő nevét viselő lepkés, 
virágos porcelán azóta is a gyár leg-
ismertebb motívuma. A herendi porce-
lán sikertörténetének csupán néhány 
állomását jelentik a világkiállításokon 
– 1851-ben és 1862-ben Londonban, 
1867-ben Párizsban, 1873-ban Bécs-
ben – szerzett elismerő helyezések. 
1884-ben a gyár állami tulajdonba ke-
rült. 1896-ban bezárták, s még az év-
ben felajánlották megvételre Fischer 
Mór unokájának, Fischer Jenőnek.

Az első világháború alatt minimum-
ra csökkent a forgalom, a munkások 

nagy része bevonult katonának, a 
gyár alig működött. A háború után a 
– már részvénytársaságként műkö-
dő – vállalkozás munkáslakásokat 
épített, cserépkályha üzemet létesí-
tett és újjászervezte a tanonciskolát. 
A második világháború alatt hadiipari 
céllal villamosszigetelőket, gyógysze-
részeti és laboratóriumi eszközöket is 
gyártottak, majd ismét államosították. 
1981-ben Herend kivált a Finomkerá-
mia Ipari Művektől és önálló vállalattá 
alakult. 1993-ban, a privatizációt kö-
vetően kialakult a tulajdonosi szer-
kezet: a részvények 75 százaléka a 
munkavállalóké lett és tartós állami 
tulajdonként az Állami Vagyonkezelő 
Rt. a részvények 25 százalékát tulaj-
donolja.

Moiskó Csilla

Herendi porcelán   

Hungarikumok

Kovácsné Kacz Erika szakmai 
munkája elismeréseképpen Ke-
mény Bertalan Falufejlesztési-díjat 
vehetett át 2013. március 8-án Al-
sómocsoládon. Kollégánk 2002 óta 
látja el a tanyagondnoki feladatokat 
Röszkén. Munkáját szívvel-lélekkel 
végzi, ezért is élvezi a település la-
kóinak bizalmát és megbecsülését. 

Lelkiismeretesen gondoskodik 
az emberekről, és szakmai tudá-

sának a legjavát adva végzi mind-
azokat a feladatokat, melyeket 
Berci bácsi is oly fontosnak tartott. 
Együtt érez a külterületen lakókkal 
is, fáradhatatlanul és kilométereket 
nem számolva segíti az ott élőket. 
Összekötő kapocs a tanyai ember 
és a falu között. Kezdeményezé-
sére indult el 2002 decemberében 
és vált mára már hagyománnyá az 
idősek karácsonya, amikor meg-
ajándékozzák a külterületen egye-
dül élőket. 

Kovácsné Kacz Erika a közössé-
gi munkában is példásan helytáll, a 
települési programok aktív résztve-
vője és segítője, aki a községünk 
civil szervezeteivel is jó kapcsolatot 
ápol. A Falugondnokok Duna-Tisza 
Közi Egyesületében is tevékeny-
kedik. Elnökségi tagként segíti az 
egyesület munkáját, senior tanya-
gondnokként pedig a fiatal kollégái 
képzésében jeleskedik.

Díjat kapott kollégánk


