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Új autók

A

Vidékfejlesztési
Minisztérium
készíti elő azt a jogszabályt,
mely lehetővé teszi Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését.
Néhány hónappal ezelőtt a NAKVI
a gépjárműbeszerzés támogatásának előkészítésére online kérdőívet
állított össze, melyet országosan 375
falu- és tanyagondnok töltött ki. A
beérkezett válaszok nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy a fejlesztéshez szükséges forrás tervezése a
falu- és tanyagondnokos települések
részéről felmerülő igényekhez igazodjon. E pályázat keretében a falués tanyagondnoki szolgálatot indítók,
vagy már működtetők új gépjárművek
beszerzésére pályázhatnak.
Új gépjármű beszerzések, továbbá
a szolgáltatás nyújtásához kiegészítő eszközök, berendezések, szükséges felszerelések pályázhatók a
programból (a beszerzett gépjármű
átalakításának, akadály-mentesítésének költsége; a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége; a beszerzett
gépjármű forgalomba helyezési költsége; a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett
regisztrációs adó; az arculati elemek
elhelyezéséhez kapcsolódó költségek). Mindezekre vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. A
megpályázható összeg személygépkocsi esetében legfeljebb 3.500.000
forint; terepjáró személygépkocsi
esetében legfeljebb 5.000.000 forint; mikrobusz esetében legfeljebb
10.000.000 forint lehet.
Az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépjárműkatalógus
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez című katalógusban szereplő referenciaárat.
(Folytatás a 3. oldalon)

Ladányi Mihály:

Zseb dal
Volt egy ember, ki megtudta naponta
a rádióból és a hírlapokból
milyen boldog lesz itt az utókor
kolbászból lesz a lépcsőházi karfa
és ó, egek
egész hegyek, egész hegyek lesznek szaloncukorból
S szólt az ember: ezt mind most akarom,
máskülönben nincs igazság a földön,
már az időm nem naplopással töltöm
a nap helyett ezentúl mást lopok
és ó, egek
a szót a tett, a szót a tett követi itt a földön
És híre ment, hogy ezt lehet. S épp ettől
valósult meg a kollektivizálás
mert nem volt olyan hivatal vagy állás
hol nem loptak naponta számtalanszor
és ó, egek
egész hegyek, egész hegyek kerültek zsebbe akkor
De jött a baj, hogy kicsik a zsebek
a problémát a lapok is megírták
nagyobb zsebeket követelt az ország
és jött a zsebszabályzási rendelet
és ó, egek
megnőtt a zseb,...... megnőtt a zseb......és eltűnt benne az ország.
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Falugondnoki találkozó Újszilváson

Példát mutat a település
A Falugondnokok Duna–Tisza Közi
Egyesülete 2013. szeptember 12-én
tartotta soron következő találkozóját Újszilváson. Öt megye falu- és
tanyagondnokai, polgármesterei,
jegyzői és intézményvezetői vettek
részt a programokon.

V

erőfényes napsütés fogadta a
vendégeket szeptember 12-én
Újszilváson. A gazdag program délelőtt 10-kor kezdődött a művelődési
házban. A megjelenteket Csörszné
Zelenák Katalin, a Falugondnokok
Duna–Tisza Közi Egyesületének
ügyvezetője köszöntötte, majd átadta
a szót a település polgármesterének,
Petrányi Csabának, aki bemutatta a
naperőműparkjáról is híres községet. Mint elmondta, Újszilvás 1950
óta létezik, 2800-an lakják. Fekvésük
nem túl kedvező, hiszen Pest megye
déli csücskébe mindig is kevesebb
támogatás jutott. Így maguk kezébe
vették a sorsukat... Tizenkét jelentősebb vállalkozás van helyben: pékség, húsfeldolgozás, pálinkagyártás,
méhészet, gumifeldolgozás, és még
sorolhatnánk tovább. Újszilvás 2011ben elnyerte a Falumegújítási-díjat,
előtte kétszer másodikak voltak, tavaly pedig európai viszonylatban 29
település közül negyedikek lettek.
Sokan várták a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcso-

latos referátumot. Mint kiderült, a
napelempark ötlete egy német testvérvárosi kapcsolatnak köszönhető.
Bajorországban járva láttak hasonlót,
a polgármester azonnal elhatározta,

hogy ők is megpróbálják. A 620 millió forintba kerülő beruházásból 430
milliót uniós forrásból szereztek meg.
Az erőművet a település szélén építették fel kéthektáros területen. Hatvannyolc darab kéttengelyes, forgatórendszeres állványt szereltek fel,
amelyekre 1632 napelememet telepítettek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
mindegyik arrafelé fordul, amerre a
Nap süt, így 30 százalékkal hatékonyabb a fixrögzítésű rendszereknél.
A megtermelt villamosenergiát a
közelben lévő transzformátor gyűjti
össze, innen pedig egy csatlakozó

hálózaton jut el az áramszolgáltató
cég ceglédi állomáshelyére. Amit az
újszilvásiak termelnek meg, azt kifizetik, azután abból rendezik a számlájukat, a maradék összeg pedig a
falukasszába kerül. Egyelőre csak a
közintézmények áramellátását tudják
így finanszírozni. Bár az lenne a logikus célkitűzés, hogy az egész település áramfogyasztása és a lakások
fűtése megújuló energiaforrásokkal
történjen, ám ez egyelőre nem valósítható meg, még ha a helyiek nyitottak is lennének erre.
Pest megyében először Újszilváson
honosították meg a szelektív hulladékgyűjtést, ma már a lakóházaknál
is különválogatják a kidobandó dolgokat. Az óvodában, iskolában fontos
a környezettudatos nevelés. A falu a
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Új autók a szolgálathoz
(Folytatás az 1. oldalról)
Falu- és tanyagondnoki szolgálat
esetén egy pályázó egy gépjármű
beszerzésére vehet igénybe támogatást. Amennyiben egy település
több tanyakörzet ellátásáról gondoskodik, akkor ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére
vehet igénybe támogatást (maximum három!). A pályázónak azon
a településen kell székhellyel vagy
telephellyel rendelkeznie, amelyen
a beszerzett gépjárműhöz kapcsolódó szolgáltatást működteti.
Az eredményes pályázónak CASCO biztosítást kell kötnie és azt az
üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt fenntartania. A beszerzett
gépjárművel falu- és tanyagondnoki
szolgáltatást ingyenesen kell ellátni
és a munkának az elfogadott szakmai programon kell alapulnia.
A támogatás nyújtása utófinanszírozás keretében történik. Támogatásra jogosult az 5000 fő alatti vagy
100 fő/km2 népsűrűség alatt működő
települési önkormányzat, valamint
székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet (kivéve
a budapesti agglomeráció településeit) – községekben, illetve azon
városokban, amelyek külterületén a
település lakosságának több mint 2
százaléka él (kizárólag a külterüleközhasznú foglalkoztatásban is élen
jár a térségben, náluk van a legtöbb
közmunkás. Példás rend uralkodik
arrafelé, ami a mezőőrök és a polgárőrök összehangolt munkájának
köszönhető. 1997 óta létezik tanyagondnoki szolgálat, Boda András
nemrég kezdte a munkát. Érdeklődésünkre elmondta, hogy postásként
úgy ismeri a települést, mint a tenyerét. Sőt, a helyiek problémáiról is tud,
mivel nagyon sokan megbíznak benne és megosztják vele a gondjaikat.
A találkozón Gyurcsó Zsuzsanna, a
Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési főosztályának munkatársa
az autópályázatokról és azok részleteiről beszélt. (Lásd keretes cikkünket!) A délelőtti program zárásaként

ten, tanyás térségében megvalósuló fejlesztés támogatható). Önkormányzatok esetében a támogatás
számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás. Civil szervezetek, egyházak a támogatás 100
százalékára pályázhatnak.
Az elszámolható kiadásokat és
a támogatás felhasználásának

nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték a szelevényi Szántó Gábort.
Zsúfolt volt az ebéd utáni program is. A résztvevők először a
naperőműparkba látogattak el. Ezután a Graj Sándorné által irányított
RugóCenter telephelye következett,
ahol az egészen picitől a méteresig
sokféle rugót gyártanak. Mindenki érdeklődéssel szemlélte, hogy miként
készülnek ezek a termékek. Ahogyan
a község legnagyobb mezőgazdasági vállalkozója, Kiss Pál (korábban alpolgármester is volt) Peng Kft.-jénél,
vagyis családi farmján is hallottak-láttak az érdeklődők hasznos információkat. Itt növény- és állattenyésztéssel
foglalkoznak, húsmarhaállományuk

feltételeit rendelet, a lehetséges
gépjárművek körét gépkatalógus
tartalmazza. A pályázatot elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH) forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13., 18:00
óráig.

eléri az ötszáz darabot. Innen a Bolyhos és fia pálinkafőzdéjébe vezetett
az út. Az országos hírű vállalkozás
legnépszerűbb itala a cigánymeggyből készült pálinka, amit még délelőtt,
a tanácskozás előtt megkóstolhattak
az érkezők, a gyárlátogatás után pedig szőlőpálinkát ízlelgethettek.
Sokáig emlékezetes marad az
újszilvási falugondnoki találkozó, hiszen sok élményt tartogatott. Bármerre nézett az ember, mindenhol rendet
és tisztaságot látott. Példaértékűek
a beruházások, a fejlesztések, még
ötleteket is vihettek haza magukkal,
akik szeretnének hasonló dolgokat
megvalósítani, például a megújuló
energiák területén.
Borzák Tibor
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Családi nap – összefogással
E

gyesületünk hagyományos Családi napja 2013 augusztusában
a Bócsa melletti parkerdőben zajlott
le. Bócsán két tanyagondnoki szolgálat működik Veiszhab Imréné és
Frittmann Ákos János vezetésével.
Lelkes munkájuk és segítőik felajánlásával csodálatos környezetet teremtettek a családi nap megrendezéséhez.
Száz ágra sütött a nap, a környéken
és Kecskeméten színvonalas programok csábították a falugondnokokat
és családjukat, de ebben az évben is
közel 300 érdeklődő vett részt családi
napunkon.
A programra az egyesülethez tartozó öt megye falugondnokait és családtagjaikat, valamint a Nők Kishegyesi
Fórumának tagjait vártuk. A 9 órai
kezdés előtt már gyülekeztek a korán
kelők. A jó bográcsozó helyek elfoglalása, a sátrak felállítása, főzéshez
való előkészület mind-mind időigényes feladatok voltak. Az ásotthalmiak
mangalicazsíros kenyere, és a tarhosi
Molnár Pista libatöpörtyűs lilahagymás csemegéje sokakat pótreggelire
csábított.

lási tanyagondnokok kakaspörköltet
állítottak össze. Rózsa Zoli és csapata
őz- és birkapörkölttel várta a kóstolókat. A mezőhegyesiek sertéspörkölttel
kínálták a résztvevőket. Tarhosról Molnár Pista libatöpörtyű mellett ludaskását és babgulyást is készített. Bócsa

Délelőtt 10 órakor már rotyogtak a
bográcsokban a legfinomabb falatok.
Turcsán István csemői tanyagondnok
híres-nevezetes lecsóját sokan várták.
Ásotthalomról idén sem maradt el a
babgulyás. Fogl Ferenc Zsanáról zúzapörkölttel kedveskedett, a kisszál-

polgármesterének felajánlására az új
tanyagondnok vezetésével birkapörkölt került a kínálatba. A kelebiaiak
frissen sült lángossal rukkoltak elő.
Volt óriáspalacsinta-sütés is, melyet
Rácz László Aranydiplomás Királyi
Szakács és lelkes szatymazi csapata

készített. Helyt álltak, pedig egész nap
hosszú sor várta a palacsintákat. Minden család hozott süteményt, így akár
süteménykiállítást is szervezhettünk
volna a rétesek, piskóták, kalácsok és
pogácsák sokféleségéből.
A családi vetélkedő ugyancsak sokakat megmozgatott. Tizenöt csoport
jelentkezett a megmérettetésre. Több
feladatnál megfigyelhető volt, hogy a
folyamatos nevetés megnehezítette
a feladat elvégzését, például a pókjárásnál és a talicskázásnál. A vendégek
által hozott ajándékokat kapták meg a
családi vetélkedő résztvevői.
Egy óra körül már elkészültek az
ételek is. Mindenki sorba állt a bográcshoz, néha többhöz is. Az elkészült
finomságok közül nagyon nehéz volt a
választás.
Legnagyobb meglepetést a házigazdák által beszervezett bócsai nyugdíjas zenekar jelentette. A zenélés, nótázás mellett többen táncra is perdültek.
Sikert aratott a lovaglás és a borkóstoló is. Délután Polyák Tibor fülöpjakabi
tanyagondnok két bogrács főtt kukoricával szerzett örömet a jelenlévőknek.
Köszönjük a házigazda bócsaiaknak
a színvonalasan megszervezett napot, a sok figyelmet és türelmet! Külön köszönjük az egyesület nevében
Szőke-Tóth Mihály polgármesternek a
meghívást!
(CZK)
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Hírek
Előadás az OMÉK-on
A 2013. évi OMÉK keretében rendezett A nemzeti vidékstratégia. A Tanyafejlesztési Program eddigi három
kiírásának eredménye és a program
lehetséges jövője című szakmai konferencián „A Tanyafejlesztési Program
gyakorlati megvalósulása – Egy tanyagondnoki szolgálat mindennapjai”
címmel Csörszné Zelenák Katalin is
előadást tartott.

Munkáltatói fórum
a nők foglalkoztatásáról
Falugondnokok
Duna-Tisza
Közi
Egyesülete a Tanyagondnokokkal
a miNŐségért – képzési és munkavállalási lehetőségek édesanyáknak
TÁMOP-1.4.3/10-2-2F-2010-0002
projekt keretein belül szakmai napot
szervez munkáltatóknak 2013. október 14-én Cibakházán, 2013. november 8-án Kelebián és 2013. november
11-én Ásotthalmon.
A szakmai napok témája: A nők foglalkoztatásának lehetőségei.
Dániában a világon az egyik legmagasabb a női foglalkoztatottság (72%), és
a társadalmi elvárás a nőket kifejezetten
ösztönzi a munkavállalásra. Érdekes
módon a nők nagyarányú foglalkozta-

tottsága nyugat-európai mércével mérve magas születési aránnyal párosul.
A tanácskozáson többek között szó
lesz a dán foglalkoztatási helyzetről,
a nők foglalkoztatása, mint az esélyteremtés lehetősége és az atipikus
foglalkoztatási formák. Ma Magyarországon is léteznek figyelemre méltó munkahelyi gyakorlatok, melyek
a szemléletváltást segítik, például a
részmunkaidős vagy távmunkás foglalkoztatási forma, az állásmegosztás,
beilleszkedést segítő programok a
gyermekgondozási szabadságról vis�szatérők számára, de az esélyegyenlőséget szem előtt tartó családbarát
működésre kevés a hazai példa.

Továbbképzés indul
Falugondnoki alapképzés
Új falugondnoki képzési csoport indul
az NCSSZI és egyesületünk működésében. A képzés helyszíne: Népfőiskola Lakitelek. A képzés elméleti heteinek
időpontjai: 2013. november 18-22.;
2014. január 20-24.; 2014. február 1721; 2014. március 17-21; 2014. április
7-9. A vizsga tervezett időpontja: 2014.
április 24. Kecskemét. A képzésről érdeklődni egyesületünknél a 76/507543-as telefonszámon lehet.

Vajdasági szakmai út
A Magyarország-Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program
keretében egyesületünk háromnapos látóutat szervez a Vajdaságba 2013. október 11-12-13-án
(péntek-szombat-vasárnap) Óbecse–Nagybecskerek–Újvidék–
Bácsfeketehegy–Topolya–Magyarkanizsa–Szabadka–Ludas–
Hajdújárás–Királyhalom–Horgos
útvonalon. A programon falugondnokok, polgármesterek, jegyzők,
projektmunkatársak, oktatók vesznek részt.

Amit tudni kell a baleset-megelőzésről
és az elsősegélynyújtás korszerű elméletéről és gyakorlatáról címmel 50
kreditpontos szakmai továbbképzés
indul 2013. október 29-én, kedden az
Inkubátorházban Kecskeméten. (További képzési napok: november 5.,
kedd, november 12., kedd, november 19., kedd, november 26., kedd.)
A képzés ideje: 9.00–15.00 óráig. A a 76/507-543-as telefonszámon vagy
jelentkezési lap letölthető honlapunk- az info@falugondnoksag.hu e-mail círól. Érdeklődni Bognár Annamáriától men lehet.

Falugondnokok vizsgáznak
A falu- és tanyagondnoki képzés idei új falu- és tanyagondnok kaphat tanúelső csoportjában 23 fő vizsgájára ke- sítványt, s folytathatja – immár képzetrül sor október 10-én. Térségünkből 11 ten – felelősségteljes munkáját.
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Vélemények a fél évig tartó képzésről

Mostantól minden más lesz
A Tanyagondnokokkal a miNŐségért – képzési és munkavállalási lehetőségek édesanyáknak uniós pályázati programban Kelebián 19 kisgyermekes édesanya
sikeresen vizsgázott. Hárman óvodai dajka, négyen
gépjárművezetői egyéni képzésben is részesültek. A
hallgatók értékelték a hat hónapos képzést. Néhány
véleményből idézünk.

Ö

röm volt olvasni a felhívást, hogy tanfolyamot szerveznek kismamák részére, akiknek általában nincs
lehetőségük a gyermekük mellet szinte semmire. Nagy lehetőségnek tűnt számomra, hogy segítőként részt vehetek
a tanyagondnokok munkájában, ami nagyon közel áll a szívemhez, és talán a személyiségemhez is. Nagyon jó érzés
volt tanyákra menni ahol idős embereket látogatunk meg,
és a segítésükön kívül még jól el is beszélgettünk. A tanyasi
emberek nagyon kedvesek és hálásak voltak minden velük
töltött percért. Különböző szociális helyzetekkel találkozhattam, és sokféle szociális ismeretre tehettem szert. Sok-sok
embert megismerhettem, ami különösen kedvező volt számomra, mert csak pár éve lakom Tompán.
Voltak csoportos programok, amin nagyon jól összekovácsolódott a társaság. Volt közös bográcsozás, amihez mindenki vitt valamilyen hozzávalót. És még sütemény, üdítő,
kávé is volt. Jól éreztük magunkat. Intézménylátogatásokat
is szerveztek a csoportunknak, ahol sok kulturális, de még
tudományos ismereteket is szerezhettünk. Ellátogathatunk
Kiskunhalasra, Kecskemétre, és Ásotthalomra. A kulturális
ismeretek koronája az volt, amikor színházba mentünk és a
férjemet is vihettem magammal. Hihetetlenül jól éreztük magunkat, nagyon jól szórakoztunk, felejthetetlen élmény volt
számunkra, amire életünk végéig emlékezni fogunk.
Keresztes Tiborné, Tompa
Az első pár hétben nem találtam a helyem, nehezen barátkoztam. Na, de utána! A beszélgetésre és a másik emberben
való értékek felismerésére nagyon jó lehetőséget nyújtottak
„Kíváncsi” Katika órái! Ami mély nyomot hagyott bennem
és a mai napig nehéz visszagondolnom rá: a kecskeméti
intézmény, ahol a fogyatékossággal élő gyerekek tanultak,
óvodába jártak és éltek.
Családomra pozitívan hatott ez a hat hónap, Hannácska nagyon megszerette az „óvodát”. Biztos vagyok benne,
hogy ez a kis idő, amit a gyermekmegőrzőben töltött, sokat
számít majd az óvodai beszoktatásban. Zoli, a párom is teljes mértékben mellettem állt.
Azt még le szeretném írni, hogy mi itt Kelebián akár az
önkormányzattól, akár a gyakorlati helyekről sok segítséget,
figyelmet és bátorító szavakat kaptunk. Az ország bármely
pontjában is jártam az elmúlt 6 hónapban, ha barátokkal és
ismerősökkel beszéltem mindenkinek elmondtam, hogy milyen „kismamás” programba járok és még a plusz képzés,
na meg a gyerekmegőrző. Mindenki figyelemmel hallgatta
és kérdezték, hogy: Itt nem indul? Mondtam, hogy ha Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete hirdet valamit,

menjenek el rá és érdeklődjenek. Szerintem már itt Kelebián is sokan bánják (akik tudták), hogy nem jelentkeztek!
Köszönöm a dajkaképzés lehetőségét, szinte a gyerekkori
álmom vált valóra!
Csóti Beáta, Kelebia
Előadóink személyében olyan nagyszerű embereket ismerhettem meg, akikkel a képzés nélkül talán soha nem találkoztam volna. Értékesek számomra azok a minták, amiket
tőlük kaptam. Órák után olyan kérdéseket beszéltünk át,
amelyek különösen értékesek voltak számomra, most amikor nincs körülöttem olyan ember, akitől visszajelzéseket
kaphatnék.
Mind az elméleti oktatáson, mind pedig a gyakorlati foglalkozásokon sok új ismerettel gazdagodtam. Néhány intézmény, szolgálat életébe és munkájába betekintést nyerhettem. Így jobban meg tudom ítélni ezen szolgálatok munkájának értékét, fontosságát. Sőt, magamat is jobban el tudom
helyezni a humán szférában. Településünkön, a családsegítő szolgálatnál éreztem azt, hogy ebben a hivatásban tudnám leginkább megélni magam.
A képzésünk alatt szervezett kirándulásaink is gazdagon
elláttak élményekkel. Különösen nagy élmény volt számomra a színházi előadás, amit Kecskeméten, a Katona József
Színházban nézhettem meg. A színház mellett valamire biztosan sokáig fogok még emlékezni. Ez a kecskeméti Juhar
utcai gyermekvédelmi intézményben tett látogatásunk. Korábban elképzelésem sem volt ezekről az élethelyzetekről,
intézményi feladatokról. Nagyon megnyugtató tapasztalatokat szereztem a látogatás során.
Szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki azért
dolgozott, hogy számunkra ez a program létrejöhetett, hogy
lehetőséget kaphattunk, hogy kitartó munkájukkal végig segítették a képzésünket.
Szegedi Márta, Tompa
Az elméleti képzés változatos témákból volt összeállítva,
melyeket szakemberek magas színvonalon tartottak. Minden órát, illetve óraadó tanárt szerettem a magam módján,
de akit, és amit soha nem felejtek el, az Subicz Józsi bácsi
elsősegély órája (rajta gyakoroltam a stabil oldalfekvést),
Szilágyi Zoltánné Györgyi konfliktuskezelés órái (sok problémánkat segített megoldani), Edit nevelési ismeretek óráit,
valamint Szilvási László órái. Olyat kaptam tőlük, amit későbbi életem során alkalmazni tudok, hogy jobb ember és
még jobb édesanya váljon belőlem.
Petvai Sándorné, Ásotthalom
Az idősek otthonában először megismertem a házi betegápolók munkáját, akivel ebédet hordtunk, bevásároltunk,
segítettem neki az idős emberek fürdetésében is. Jelenleg a
mosogatásban és a takarításban segítek az otthonon belül.
A kollégák nagyon segítőkészek. Sok tapasztalatot szereztem, ez volt a kedvenc gyakorlati helyem.
Németh Szilvia, Kiskunhalas
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Erre a pályázatra azért adtam be a jelentkezésemet, mert
nagyon érdekelt a segítő szakma, mint hivatás. A tanórákon
az oktatók által mélyebb betekintést nyerhettem, a gyakorlatban, pedig a gyakorlati helyek segítettek közelebbről rá látni.
Az órákon tanultakat a gyakorlaton és még otthon is tudtam
hasznosítani. Az önismereti órák is sok pluszt adtak, mint tanulásban, mint magam megerősítésében.
Az önkormányzatnál a helyi civil szervezetekkel kellett beszélgetést folytatnom a működésükről, terveikről. Érdekes
feladat volt. A tanfolyam során ellátogattunk olyan helyekre
is, ahová talán sohasem mennénk. Számomra a legemlékezetesebb helyszín Kecskeméten a sajátos nevelési igényű
gyerekek intézete volt. Szeretek ilyen fiatalokkal együtt lenni.
Nekem is úgy kellett felnőnöm, hogy hallássérültek vettek körül egész életemben, mivel a bátyám az. Mindig is élveztem
a társaságukat, mert ők annyira másak. Sok szeretetet adnak
az embernek, de ezt csak az érti, aki közöttük van.
Sokat kaptam ez alatt a hat hónap alatt. Rengeteget tanulhattam az oktatóktól és a gyakorlati helyeken is. Ezen kívül
jogosítványt is szerezhettem. Ami még plusz, hogy újabb hat
hónapra foglalkoztatnak. Sajnálom, hogy már vége ennek az
egésznek. Jó volt kimozdulni otthonról, szerettem ezt a közösséget annak ellenére is, ha néha voltak összezörrenések.
Hálás vagyok azért, hogy az egyike lehettem azoknak, akik
bekerültek ebbe a programba. De ezt a család támogatása
nélkül nem sikerült volna végig csinálnom.
Kovács Miklósné Tapodi Tímea, Kelebia

tam, mert éjszaka dolgozott, nappal pedig a gyerekeket vitte
orvoshoz, vagy otthon vigyázott rájuk.
A munkagyakorlatok változatosak voltak, több helyen megfordultam, dolgoztam a gondozási központban tanyagondnokok mellett, az általános iskolában a konyhán és az óvodában dajka nénik segítőjeként. Minden munkahelyen szívesen
szorgoskodtam és nagyon segítőkész, barátságos emberekkel találkoztam. Úgy gondolom, jó kapcsolatokat alakítottam
ki és bízom benne, hogy meg voltak elégedve a munkámmal.
A szívemhez legközelebb a tanyagondnoki segítő munka
állt. Sokat tanultam a tanyagondnokoktól és ezek a gyakorlatok után mindig egy kicsit többnek éreztem magam. Bár most
nem úgy tűnik, de remélem egyszer lesz lehetőségem valami
hasonló munkát végezni, mert úgy érzem, ilyen téren tudnék
legjobban az emberek hasznára lenni.
Kapitányné Törőcsik Éva, Ásotthalom

Nagyon jó érzés volt. amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy
részt vehessünk a dajkaképzésen és ezért visszamehettem
az óvodába gyakorlatra. Innentől aztán nagyon mozgalmas
lett az életem, mert hétvégenként Kecskemétre jártunk. Sikerült kiváló eredménnyel elvégezni a képzést. A gyakorlatnak
és a képzésnek köszönhetem, hogy rájöttem arra: szeretnék
dajkaként óvodában dolgozni. Mert amikor beléptem az óvodába a gyerekek közé minden gondom, problémám megszűnt és csak a gyerekek számítottak. Ebben a döntésben
megerősítettek a tanáraim és a csoporttársaim is.
A képzésnek és a gyakorlatnak köszönhetően nagyon sok
Szerettem a tanyagondnokokkal lenni: emberségesek, és embert megismertem és engem is sokan megismertek.
szeretik a hivatásukat. Segítőkészek, mindig tettre készek.
Kabai Lászlóné, Tompa
Én 12 éve élek Ásotthalmon, de a teljes települést most ismertem meg. A képzés számomra nagyon jó lehetőség volt, Nagy hasznomra vált az informatikaoktatás. Magam is meglemert sok évet töltöttem otthon. Jó volt kimozdulni. Négy gyer- pődtem, hogy menyire könnyen sikerült a feladatokat megolmek felnevelése sok lemondással jár, és kicsit most legalább danom, hiszen én úgy éreztem, kicsit hadilábon állok a technifigyelhettem magamra is. A gyakorlati időmben be tudtam kával. Az órákon szerzett tapasztalatok megerősítettek abban
bizonyítani, hogy minden feladatot el tudtam végezni. Így a hitemben, hogy mindent el lehet sajátítani, csak akarni kell.
Horváth Mónika, Tompa
megismertek, és hátha hosszabb távon is szükségük lesz a
munkámra.
Kónya László Józsefné, Ásotthalom Nehéz és örömteli időszak zárult le számomra, az életem
egyik fontos, jelentős korszaka. Voltak nehézségek, amik
Nekem nagy hasznomra vált például az önismereti képzés. feladattá váltak. Testi-lelki betegségek, amelyekből meggyóSokkal több dolgot tudhattam meg magamról, másokról is, gyultunk. Szert tettem ismeretségekre és barátságokra.
Amikor bekerültem a segítő szakmába, mint tanyagondde ami a legfontosabb, hogy sok dolgon tudtam változtatni a
családi életemben, jó irányban. Türelmesebb vagyok, és több noki-segítő, ismeretlen világ tárult elém. Őszintén mondom,
időt szánok a gyermekekre és a férjemre, mint előbb, kicsit irigyeltem a tanyagondnokokat, hogy ilyen területen dolgozfélrerakom az otthoni munkát és ők az elsők. A nevelési isme- hatnak. Az összefogás, a csapatmunka, az egymásra figyeretek órán pedig a gyermekekkel való helyes bánásmódról lés, a bizalom, az egymás segítése, és még folytathatnám,
mi minden jellemezte számomra a munkatársak egymáshoz
tanultam sokat.
A családom nagymértékben támogatott a képzés ideje való viszonyát. Számomra példaértékű a kollektíva. Az idősek
alatt. A férjem különösen örült, mert az előző munkahelye- úgy fogadtak, mintha vendégségbe mentem volna hozzájuk,
men elég nehéz fizikai munkát végeztem, 10-12 órás műsza- a számukra már megszokott régi arcokkal, a gondnokokkal.
kokban. A fiaim, Ákos 12 éves, Hunor 3,5 éves, kezdetben Nagy örömmel segítettem nekik minden feladatban és munfurcsállották az új helyzetet. Hunor fiam a képzés kezdetekor katevékenységben. Olyan élményeket élhettem át az itt töltött
lett egésznapos az oviban, akkor kezdett ott aludni délutá- idő alatt, amiket soha nem felejtek el.
No és az óvoda! Hát erről külön regényt fogok írni és kiadanonként, de elég jól vette az akadályokat. Ákos fiam is maradt
délutánra az iskolába és ott elkészíthette a házi feladatokat, tom. Plusz még megadatott, hogy szakképzett óvodai dajka
így otthonra már nem sok feladata maradt. Ákost nagyon ér- lehetek, az maga a kiváltság számomra! Az álmom valósult
dekelte az egész folyamat, végig, állandóan kérdezte, hogy meg. Külön köszönet és hála ezért minden érintettnek, aki
mit tanultam, mit dolgoztam. Amikor a gyerekek betegek vol- ehhez hozzájárult.
Horváthné Pulai Rita, Ásotthalom
tak, akkor a férjem sokat segített, sok idejét áldozta fel miat-
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Három partnerrel közösen
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló EgyüttProjektünkben az előző IPA pályázatunk tapasztalatait
működési Program pályázata Falugondnokság (HU- és kapcsolatrendszerét kihasználva és azt tovább mélyítve
SRB/1203/222/125 projekt) címmel zajlik, melyet három szeretnénk a falugondnoki szolgálatot a vajdasági telepüszerbiai partnerrel valósítunk meg.
lések minél szélesebb körével megismertetni. Pályázatunk
elmúlt öt hónapjában a partnerekkel való rendszeres megz IPA projektek célja egy hosszú távú fenntartható és beszéléseken kívül a nyitókonferencia megszervezése és
biztonságos környezetben együttműködő régió létre- lebonyolítása is megtörtént, melyről előző számunkban
hozása. Mindezeket a célokat a közös együttműködésen részletes tájékoztatást adtunk. A projekt további időszaalapuló kulturális, gazdasági, oktatási és kutatási tevé- kában kerül sor a vajdasági tanulmányút megvalósítására
kenységek erősítésével kívánja elérni. Ezen célok megvalósításában az „Emberek közötti (people-to-people) együttműködés” prioritásnak kitüntetett szerepe van.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete három
partnerrel közösen 65.756 euró vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyarország – Szerbia IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program pályázatán keresztül. A
projektben Magyarországról a Falugondnokok Egyesülete,
Szerbiából Kishegyesről a Nők Kishegyesi Fóruma (Forum
žena), és Horgosról az Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Település-fejlesztési Egyesület (Peščarska visoravna)
vesz részt.
A projekt célja a falugondnoki szolgálatok Vajdaságban melynek célja a Vajdaságban, Észak-Bácskában lévő kultörténő bemutatása, mint az európai unió egyik jó gyakor- turális, közösségi és civilszervezeti élet megismerése.
A magyarországi tanulmányút során a vajdasági partner
szervezeteknek, a helyi közösség vezetőknek valamint civil szervezetnek lehetősége nyílik a Magyarországon működő falugondnoki szolgálatok megismerésére.
Előző IPA pályázatunk eredményeként Horgoson és Kispiacon az elszigeteltség csökkentésére már beindult a falugondnoki szolgálat, így aktuális pályázatunk részét képezi
ezen, szolgálatok mintaként állítása. A szakmai műhelyeket
négy vajdasági helyszínen – Óbecse (Bečej), Bácskertes
(Kupusina), Muzslya (Mužlja) és Maradék (Maradik) – rendezzük meg. A workshopok alkalmával a jelenlevő meghívottak betekintést nyerhetnek a projektünkbe, megismerhetik a magyarországi falugondnoki szolgálat elindulásának
történetét és működését egy-egy dél-magyarországi település példáján keresztül. Mivel kiemelt célunk, hogy a szolgálatok a Vajdaságban is meghonosodjanak, ezért bemutatkoznak a Vajdaságban működő szolgálatok is.
A programunkban lehetőség van nyílt napok keretében
Kishegyesen, Horgoson, és több dél-magyarországi településen a falugondnok munkájának közvetlen megismerésére is. Ezen műhelyek, konferenciák, előadások, tanulmányutak és szakmai napok megteremtik az együttműkölata, elterjesztése, hálózatfejlesztése, civil szervezeteknek, désen és kölcsönösségen alapuló, a határ menti térségek
partner önkormányzatoknak, közösségeknek. Azonban a fejlődését elősegítő folyamat kialakítását.
jó gyakorlatok átvételénél nem szabad a helyi igényeket és
Pályázatunkról bárki folyamatos felvilágosítást kaphat a
adottságokat figyelmen kívül hagyni fontos szempont kell, projektpartnerek weblapjain, a magyarországi és szerbiai
hogy legyen a település életébe való beépíthetőség. En- médián keresztül. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlenek érdekében a projekt időtartama alatt konferenciákat, vél kéthavonta megjelenő számában, az egyesületünk áltájékoztató találkozásokat, előadásokat, workshopokat, tal működtetett információs irodában, illetőleg a naponta
műhelybemutatókat valamint szakmai napokat szervezünk frissülő a honlapunkon keresztül is információhoz juthata Vajdaságban, Bács-Kiskun és Csongrád megyében egy- nak a projektünk iránt érdeklődők.
aránt.
Kovács Edit

A
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Műhelymunka Óbecsén
A

Határon átnyúló falugondnokság
IPA-projektben négy szakmai műhelyt terveztünk a falugondnokságról,
melyek témája a falugondnoki szolgálatok Vajdaságban történő bemutatása, együttműködés, párbeszéd
kezdeményezése volt. Helyszínként
Óbecse (Bečej). Bácskertes (Kupusina), Muzslya (Mužlja) és Maradék
(Maradik) településekre gondoltunk a
partnerek ajánlása nyomán.
Az első szakmai műhelyre október 3-án került sor Óbecsén, a Than
Emlékházban, ahol önkormányzatok,
helyi közösségek, civil szervezetek
képviselőinek részvételével mutatták
be a projekt résztvevői terveiket, példákkal is szolgáltak, és ismertették a
falugondnokság vajdasági elterjeszthetőségének a feltételeit. Az előadók
szóltak a falugondnokság kistelepüléseken és a tanyavilágban élőkre gyakorolt hatásáról is.
A falugondnokság megalakulása
óta eltelt 23 év alatt Magyarországon
1300 településen indult el a falu- és tanyagondnok szolgálat, amelyet önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak is működtethetnek fenntartóként.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének munkatársai (Csörszné
Zelenák Katalin és Sümeginé Ország
Edit) a falugondnoki szolgálatnak elsősorban a közösségépítő, közösségteremtő szerepét hangsúlyozták, ami
bizalmon alapulva és esélyegyenlőséget teremtve szünteti meg az elszigeteltségben élők kiszolgáltatottságát.

Borbásné Márki Márta, Röszke
polgármestere konkrét példákkal és
adatokkal illusztrálta, miként is működik a kistérségi rendszerbe épült,
azaz több település társulásával létrehozott szociális szolgáltató központ
Röszkén, amely házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat és két tanyagondnoki szolgálat
segítségét kínálja a rászorulóknak.
Kovácsné Kacz Erika röszkei tanyagondnok nap mint nap végzett munkáját mutatta be.
A falugondnoki szolgálat vajdasági példáiról szólva Zsidai Erzsébet, a
Nők Kishegyesi Fórumának a képviseletében elmondta: Kishegyes Geronto
Szolgálata jó példa arra, hogyan tud
együttműködni az önkormányzat az
egyházi és civil szervezetekkel, a szabadkai Caritassal és a Nők Kishegyesi
Fórumával annak érdekében, hogy
gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki a
közösség és az idős, elszigetelt, beteg emberek között. A 2008 óta létező
házi betegápolási szolgálat 2010-ben
bővült ki a falugondnoki szolgálattal,
azóta az idős háztartásoknál tüzelőt
készítenek be, havat takarítanak, füvet vágnak, javítanak és kertészkednek, ha kell.
Herédi Tivadar útravalót kívánt adni
a résztvevőknek, amikor megfogalmazta, mi szükséges a falugondnokság elindításához, hogyan kell hozzáfogni a szervezéshez, mennyire fontos
a döntéshozók meggyőzése.
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Sikeres és gazdag program Jakabszálláson

Összejöttek a családok
Az égiek áldása mellett zajlott le Jakabszálláson az Álmom a CSALÁD
elnevezésű projekt családi napja.
Az esős idő ellenére gyerekek és
felnőttek egyaránt jól érezték magukat, mindenki talált számára megfelelő elfoglaltságot.
yár elején döntöttem el, hogy a
Wolford-dűlői volt tanyasi iskolánál fogom a családi napot megszervezni. A gyönyörű tanyasi környezet
elvarázsolt: a bekerített nagy tér, faház, rendezvényterem, teljesen felszerelt konyha, fedett kültéri helyiségek, gyümölcsfák, ping-pong asztal
és a kihagyhatatlan kemence, szinte
kínálta magát. Mindezt Jakabszállás tanyagondnoka, Szabó Roland is
jó ötletnek tartotta, így megerősödött
bennem a gondolat, érdemes erre a
helyszínre tervezni. Roland felajánlotta, hogy mindenben segít.
Ötleteink alapján a régi időket idéző
családi napot terveztünk hagyományos versenyjátékokkal, mint például
kötélhúzás, tojásvezetés, zsákba futás, oldalborda (feleség) cipelés, stb.
tesszük színessé a programot. Ekkor

mutassa be ezt a tudományát a XXI.
század jakabszállási anyáinak, lányainak. Atrach Andrea tanító néni már
több gyermeknapon nagyon szépen
festette a kisgyermekek arcát. Megkérdeztem, volna-e kedve a családi napon
is ehhez, és örömmel vállalta. Férjem
ötlete volt, hogy építsünk szalmából
várat a gyerekeknek. Sokat nem kellett
törni a fejemet, mit főzzünk: ugyanis
Szabó Roland felajánlotta, hogy babgulyást főz bográcsban, sőt nemcsak
megfőzi, de a hozzávaló zöldséget szívességből fel is ajánlja. Minden összeállt. A Falugondnokok Duna–Tisza Közi
Egyesületében elkészítettük a plakátokat, hogy mindenki értesüljön a rendezvényről. Nagyon örültek a programnak
a falusiak, s hogy mindez ingyenes
lesz, még inkább felkeltette az érdeklődésüket. Akik részt vettek az Álmom
a CSALÁD program tanfolyamain, közösségi programjain vagy segítették a
munkámat, őket személyesen vagy telefonon külön megtisztelve hívtam meg
az összejövetelre.
A tanyagondnok feleségével megvásároltuk a szükséges dolgokat, az
ő javaslatára – az időjárás bizonyta-

már Roland felesége, Szabóné Szabó
Barbara is bekapcsolódott.
Az óvodában gyermekeink egy csoportba jártak, beszélgetéseink során
kiderült ki, hogy Barbara ismeri a rétestészta készítését. Megkértem, hogy

lansága miatt – a réteshúzás helyett
inkább lángos sütést javasolt tárcsán
– látvány lángos sütés-, ez is jól hangzott. Menet közben kiderült, hogy Szabóné Megyesi Krisztina, aki a program gyermekfelügyelője, sütött már

N

a kemencében, így a kemencét is be
tudjuk fűteni és szilváslepényt fogunk
sütni benne, amihez a szilvát Roland
ajánlotta fel.

Sajnos az időjárás előrejelzés nem
volt biztató. Szombat reggel esőre
ébredtünk. Ennek ellenére folyamatosan érkeztek a vendégeink, Andi
néni egymás után festette ki a gyerekeket, Kriszta férje, Szabó Albert és a
férjem vágták a fát, fűtötték a kemencét. Fél kilenckor már bográcsban rotyogott a csülkös babgulyás, melyet
Roland készített. Barbara korán reggel bedagasztotta a tésztát a szilváslepényhez és a lángoshoz, én meg
a csipetkét készítettem, Kriszta teát
főzött. A zord időjárásban egy szuper
kis csapattá kovácsolódtunk össze.
Mindenki kérdezte mit segíthet, volt,
aki mosogatott, sajtot reszelt, terítette az asztalt.
Miután elkészült a kemencében a
szilvás kalács, kisült a lángos és megfőtt a csülkös babgulyás, mindannyian asztalhoz ültek – volna. Mivel első
körben a gyerekek szinte elfoglalták
az összes terített helyet. Az anyukák
szorgoskodtak körülöttük, a nagyobbak szedték a levest önállóan, a kisebbeknek pedig csak a szájuk járt. Mégis
csend volt. Minden gyermek talált foga
alá valót, öröm volt nézni őket. A gyerekek után a szülőknek is megkóstolhatták a tanyagondnok főztjét, panaszra
senkinek nem volt oka. A finom babgu-

11
lyást követte a kemencében sült szilvás
kalács és ha még fért, akkor lángos is.
A kezdeti aggodalmat elűzte a jó
hangulat. A gyerekeket nem zavarta
az eső a mesés helyszín bebarangolásában. Nem volt szükségük előre bekészített játékokra, csapatostól
szaladgáltak bokortól bokorig, fedett
színtől fa épületig. Bújócskáztak, fogócskáztak, ismerkedtek egymással.
Időnkét megállva feltöltődtek szüleiket átkarolva, majd tovább szalad-

tak. Folyamatos volt az arcfestés is.
Pókember, kisördög, majom és virág
egyaránt született a tanító néni keze
által. A meleg szobában előkerültek a
játéksarokból hozott játékok és az addig egymást kergető gyerekek egy kupacba játszottak, beszélgettek. Elfért
egymás mellett a LEGO és a kukoricamorzsolás is.
Szabó Mihály polgármester is megtisztelte a programot jelenlétével. Köszönet illeti Szabó Roland tanyagond-

nokot és családját a felszolgált ételek
elkészülésért tett fáradozásukért,
Szabóné Megyesi Krisztina gyermekfelügyelőt és családját mindennemű
közreműködésükért. Külön köszönet a Falugondnok Duna-Tisza Közi
Egyesületének, amiért az Álmom a
CSALÁD pályázat keretén belül megvalósulhatott ez az emlékezetes nap
Jakabszálláson.
Provicsné Sági Ivett –
Bognár Annamária

Budapesti szakmai út
N

emzetközi kutatási tapasztalatok utalnak arra, hogy
a családokat közösségi kapcsolatok hiánya jellemzi.
Sok család és sok anya számol be magárahagyottságról
és elszigeteltségről, ami részben a hagyományos támogató rendszerek (nagycsalád, kisközösség) fellazulásának
tudható be. Ezért nagyon fontosak a tervezett közösségépítő rendezvények, így az Álmom a CSALÁD – Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein projektünkben most megszervezett budapesti „látóút” is, ahol a résztvevő településekről
különböző családok, családtagok, különböző nemzedékek
találkozhattak a szakmai megvalósítókkal, alakíthattak ki
baráti kapcsolatot egymással.
Ágasegyházáról, Jakabszállásról, Szentkirályról, Kunbaracsról, Kecskemétről és Kerekegyházáról vettek
részt a programon. Ismerkedéssel, beszélgetéssel telt
az idő Budapestig. Ott hajóra szálltunk, s a Petőfi hídtól
a Margit szigetig tartó útvonalon megcsodálhattuk fővárosunk nevezetességeit. Ezután utunkat a Terror Házánál folytattuk. Ez a hely olyan élő történelem, amelyet
az iskolában nem tanítottak. Az Andrássy út 60. számú
épület a Terror Háza – most múzeum, kultuszhely, mely
a terrorista diktatúra áldozatainak állít emléket. Az épület
ÁVÓ és utóda, az ÁVH központja volt. Amint besétáltunk
a kapun, az Áldozatok falán 3200 arc „tekintett” ránk.
Az egyes termekben az archív felvételek korhű telefonkészülékeken hallhattuk meg, s a televíziók képernyőin megtekinthettük a korszak filmfelvételeit és interjúit.
Kronológiai sorrendben ismerkedhettünk meg a rémuralommal: Szálasi Ferenc nyilas mozgalma, Budapest
ostroma, a náci megszállást felváltó szovjet megszállás
időszaka, a hétköznapi kommunizmus, az AVÓ, ÁVH,
a többpártrendszer, a magántulajdon felszámolása, a
„padlássöprések” időszaka, a „malenkij robot”, az 1956os forradalom utáni példátlan megtorlás. A pincebörtön
volt talán a legmegrázóbb, ha e sok borzalmat sorba
vesszük, talán azért, mert a dohos szag, a kínzóhelyiségek, s a hősi halált halt magyar testvéreink fotói – megrázó közelségbe hozták őket hozzánk. Legyen a múzeum elrettentő példa a következő generációknak, hogy
ez soha többet ne fordulhasson elő! – ezt a gondolatot
fogalmaztuk meg mindannyian.

Ezután a Millenáris Parkba mentünk a Láthatatlan kiállítás világába. Három csoportra osztva vettünk részt ebben
az „utazásban”. Egy óra kalandozás teljes sötétben: Bízz
vakon! – akár ez is lehetett volna a kiállítás címe. Speciálisan berendezett helyszíneken mentünk (szoba, konyha,
fürdőszoba, utca, híd, bár), ahol egyedi hanghatások, tapintások és illatok segítettek, no és persze a kellemes hangú vezetőnk irányítása. Bevallom, mi hárman kezdetben
egymás vállát fogva haladtunk, míg fel nem bátorodtunk
az önálló közlekedésre. A teljesen sötét bárban helyet foglalva még az előzőleg zsebünkbe tett apró pénzzel fizetve
vehettünk üdítőt és kávét. Itt még énekeltünk is egyet. Ez
a kiállítás a nem látók és látók világát igyekszik közelíteni
egymáshoz, és pozitív élményeken keresztül tanítja meg,

hogyan segíthetjük, s miképpen érthetjük meg őket. Különleges élmény volt vezetőnk életének részleteit hallgatni, hogyan lett vak, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie, milyen érzésekkel él, mennyiben más az ő élete.
Megismerhettük a beszélő mérleg, óra, vérnyomásmérő,
braille-írógép, a braille (vakok számára olvasható) abc,
asztali játékok fontosságát, használatát.
A programot a lajosmizsei Tanyacsárdában közös beszélgetéssel, a nap értékelésével, s vacsorával zártuk.
Fazekasné Endre Éva
kerekegyházi települési koordinátor
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Hungarikumok

A

Solymászat

Kárpát-medencében a hunoknál lelhetjük meg a solymászat
gyökerét, ezzel megdől egy régi hit,
amely a VIII. századi arab hódítóknak tulajdonította e vadászhagyomány európai bevezetését.
A solymászat története egybeforrt
a magyarok történetével, sőt talán
még attól is régebbi, a legendák
korában kezdődik. Ki ne ismerné
Emese történetét, akinek álmában
isteni látomás jelent meg turulmadár
képében, és reá szállva teherbe ejtette őt? A gyermek az Álmos nevet
kapta. Egy római templom domborművén a X. századi Európa népeit
legjellemzőbb tulajdonságaik alapján
ábrázolták. Ezen a magyarokat solymászó könnyűlovas képviseli. Szent
István külön falvakban telepítette le
nagy becsben tartott madarászait.

Számos Árpád-házi királyunkról maradt fenn olyan ábrázolás, amelyen
kerecsennel együtt szerepelnek, s
az őket követő uralkodók – például
Mátyás király – ugyancsak szívesen
vadásztak a legendás turulmadár hazai rokonával.
A solymászat Magyarországon a
legkedveltebb és legelterjedtebb a
XVI. században volt. A vadászmadarak között szerepeltek még héják,
karvalyok és kerecsensólymok is. Az
újkorban a tűzfegyverek elterjedésével leáldozott e madarak csillaga, a
XIX. századra teljesen háttérbe szorultak. Az alapokról felépített solymászat fellegvára a Horthy-korban
Gödöllő lett, ahol a kormányzó és III.
Viktor Emánuel olasz király is együtt
vadászott kerecsennel. 1939-ben
megalakult az első magyar solymászegyesület, ami 1996. június 29-e óta
működik ismét. Az ‚50-es években
hivatásos solymászok lóról védték

Szakmai nap Szentkirályon
Az elhelyezkedési lehetőségek – szinte függetlenül a végzettségtől, a korábbi munkaerő-piaci helyzettől – a gyermekek születése után hirtelen leszűkülnek. A tapasztalatok alapján a magyarországi munkaerőpiac, a munkahelyek
nagy része nem tekinthető sem család, sem gyerekbarátnak. Szakmai tanácskozást tervezünk ezért az Álmom a CSALÁD programba a kecskeméti
kistérség tanyagondnokos településeinek munkáltatói részére.
Szentkirály Község Önkormányzata és a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
az „Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért
a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein” a
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0256 projekt keretein belül szakmai napot
szervez munkáltatóknak Szentkirályon, a Gárdonyi Gáza Művelődési
Házban (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 16.) 2013. október 15-én
kedden 10 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívjuk.
A szakmai nap témája:
A kisgyermekes édesanyák foglalkoztatásának lehetőségei.
Program:
• Köszöntő – Szabó Gellért polgármester
• A projekt bemutatása – Csörszné Zelenák Katalin, Falugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete
• Dánia és a dán foglalkoztatási helyzet – Heine Sveistrup Jensen
tiszteletbeli konzul
• Atipikus foglalkoztatási formák – Illés Tímea, ESZA
• „Nő az esély!” – Horváth Mariann területfejlesztési szakértő
• Beszélgetés, ebéd

az állami gazdaságok halásztavait a
szárnyas kártevőktől. A Magyar Vadászok Országos Szövetségén belül
1951-ben létrehoztak egy rövid életű
solymászszakosztályt, amely a forradalom után csak 1968-ban alakulhatott újjá, s 1974-től a Magyar Madártani Egyesülethez került.
A magyar solymászok az elmúlt
másfél évtizedben önerőből működtek, s érték el azt, hogy a hagyomány
a magyar szellemi kulturális örökség
hivatalosan is elismert részévé váljék,
s felvételt nyert az UNESCO szellemi
kulturális örökség listájára. Magyarországon a vándorsólyom és a héja
a legelterjedtebb vadászatra használt
madár. A jogi szabályozás bürokratikus, ezért nem foglalkoznak sokan
solymászattal, jelenleg körülbelül kétszázan lehetnek az országban.
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