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Hétköznapok
Ujvári Sándor fotóriporter képeinek
többsége az alföldi tájat és embereket örökíti meg, számos falu- és
tanyagondnokos településen készített már felvételeket, lapunkban is
megjelennek a fotói. Kiállítása 2018.
augusztus 18-ig tekinthető meg a
kecskeméti Magyar Foto- gráfiai Múzeumban. Részletek Dr. Csatári Bálint geográfus megnyitó beszédéből.
(…) A pillanat egy középkorból származó mértékegység. Egy napórát
ugyanis 40 egységre osztottak, s egy
pillanat pontosan annyi időt jelentett,
amíg az árnyék az egyik cikkelyből
elmozdult a másikba. Ez pontosan 90
másodpercnek, azaz másfél percnek
felelt meg. Néztek már képet egy pillanatig? Neurológusok szerint egy ös�szetett kompozíciójú kép felfogására
körülbelül 20 másodperc szükséges,
ahhoz azonban, hogy felfedezzük
azokat az érdekességeket és lelki,
emberi mélységeket is, amelyek ott
rejtőzködnek a képeken, már legalább
egy pillanatra van szükség. Hogy lássuk, azt a küzdelmet, amit a tanyán
élő időseket jellemzi, akár fát vágnak
a hideg téli pusztában, akár éppen állampolgári jogaikat gyakorolják. Hogy
lássuk a cigány jós különös auráját,
aminek valójában a nem látható fénysugarai az őt körülvevő különös tárgyak felületéről és a jövőjére kíváncsi
páciens szemeiről szinte visszaverődnek, hogy belegondoljuk magunkat a
vetésen át ballagó tanyai háziorvos
helyébe, vagy a vadászéba, aki betakargatja kabátjával az árvízből kimentett őzike elcsigázott testét. Ezek
valóban megérnek legalább egy pillanatnyi időt, vagy akár kérdezzék magát Ujvári Sándort, aki negyedszázadnyi professzionális riportfotózás után
is olyan átéléssel mesélte nekem is a
valóságos pillanatokat, amikor képei
születtek, a tárlat előzetes bejárásán.
(Folytatás a 11. oldalon)

Kányádi Sándor:

Előhang
vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
Lovaspostás (Gátér)		
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A zsanai találkozón országos felmérést jelentettek be

Többen vágynak beszélgetésre
Június 28-án Zsanán, a művelődési házban zajlott le egyesületünk falugondnoki találkozója, ahová meghívást kaptak a falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
megyei települések falu- és tanyagondnokai, polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői.

Z

sana Bács-Kiskun megye déli
részén található, Csongrád megyével határos, amiről sokaknak az
1979-es gázkitörés jut eszébe, amikor
a település lakosai 21 napig egy „katasztrófafilm” résztvevői voltak.
Visnyei Miklós 2002 óta a község polgármestere. Ő köszöntötte a megjelent
vendégeket és bemutatta az 1952-ben
alakult települést, annak történelmét
és jelenét. Zsana a maga 784 fő
lakosával kistelepülésnek minősül,
de annál lelkesebb, összefogóbb
közösséget alkot. A legfiatalabb
lakosok részére nem régen adták át
a bölcsődét, és van óvoda is. Sajnos
2014 szeptembere óta csak az alsó
tagozatos diákok végezhetik helyben
az általános iskolát. Az egészségügyi
centrumban felnőtt- és gyermek
háziorvos, fogorvos, védőnő és egy 30
m²-es sószoba áll a lakosság szolgálatában. Zsana önkormányzata 2001ben alapította, és azóta folyamatosan

működteti a 40 férőhelyes, ápolást-,
gondozást nyújtó bentlakásos intézményt. A település vezetése fontosnak
tartja a vállalkozásfejlesztést. Ennek
érdekében egy új, közművesített, aszfaltozott utcát alakítanak ki, és tervezik
még a geotermikus energia kihasználást is (például kertészet). A lakosság
nagy része még mindig mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, szerencsére az abrak és szálastakarmány
többsége nem a piacra kerül, hanem
helyben etetik fel. A település külterületén négyezer hektár erdő található,
ami kiváló helyszín a túrázásra, családi piknikekre, és csapatépítő programokra. A faluban rendszeresek a
sportesemények, a különféle rendezvények (például falunap, szüreti mulatság). Állandó és eldönthetetlen kérdés, hogy Zsana vagy Csólyospálos
nevéhez fűződik a legjobb birkapörkölt. A zsanaiak vallják: övék a jobb.
Az önkormányzat a szerbiai Kelebija

Fogl Ferenc és Zsólyomi Attila

Visnyei Miklós polgármester
községgel áll testvértelepülési kapcsolatban 2006 szeptembere óta. A
polgármester a tanyagondnoki szolgálatról elöljáróban annyit mondott: éjjelnappal működik.
A település tanyagondnoka, Zsólyomi Attila 2016 óta látja el a szolgálatot.
Elődjei, Fogl Ferenc nyugdíjba ment,
Kovács-Bokor Katalin pedig fiatalon,
súlyos betegségben két éve elhunyt.
A 8734 hektár területen szétszóródva
él a közel négyszáz fős külterületi lakosság, akik közül sok az egyedülálló.
Naponta átlagosan 80-120 km-t tesz
meg a falugondnoki gépjárművel, ami
a nyári diákétkeztetés miatt 50 kmrel megnövekszik. Olyan esetekben,
amikor távolabbi város szakrendelésére, kórházába kell valakit szállítani,
a napi futásteljesítmény a 200 km-t is
meghaladja. Az állandó, napi feladata
az ebédszállítás (22-23 adag), a nagybevásárlásokat keddre és péntekre
szervezi, szerdán pedig a kiskunhalasi piacra viszi a lakosokat. Jó a kapcsolata a kórházak szakrendelőivel,
szinte mindenütt el tudja intézni, hogy
legkésőbb 10 órára kapjon időpontot,
így vissza tud érni az ebédszállításra.
Segíthetett ebben az is, hogy ő maga
felnőtt szakápoló és gyógymasszőr
végzettséggel rendelkezik. Igény sze-
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rint méri az ellátottak vérnyomását
és vércukorszintjét. Kéthetente van
vérvétel, amit elvisz Kiskunhalasra és
hozza is vissza a leleteket. Nagyban
megkönnyíti a munkáját, hogy ez évben nyílt egy patika a településen, így
már nem kell mindig elmenni más településre a gyógyszerekért.
Zsólyomi Attila elmesélte, hogy három tanyasi nem hagyja el az otthonát,
hozzájuk minden hónapban elmegy
egy kis beszélgetésre, a végén pedig
alig akarják elengedni. Az egyik ilyen
ellátottja eltörte a combját, és így most
„rászakadt” az állatok (kutya, birkák,
borjú) ellátása is. A ház körüli munkákba (például kaszálás, favágás) az önkormányzat hozzájárulásával bevonja
a közmunkásokat is. Részt vesz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban
(0-24 óra), a települési rendezvények

szervezésében és lebonyolításában,
a veszélyes hulladék elszállításában.
Munkáját két gépjármű segíti, de a
nagy homok miatt jó lenne egy terepes, személy és termékszállításra is
alkalmas gépkocsi.
A tanyagondnoki beszámoló után
Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető
beszélt az egyesületi programokról,
kiemelten a 2018. augusztus 4-én,
Lakiteleken megrendezésre kerülő
családi napról, valamint az EFOP-5-22, Falugondnokság határok nélkül – A
falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által című pályázatról, melynek
egyik fő eleme a falugondnoki szolgálatokat fölmérő kutatás, amit a Nemzetstratégiai Kutatóintézet valósít meg.
Schwarcz Gyöngyi, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) osztályve-

zetője elmondta, hogy közel harminc
éve működik a falugondnoki szolgálat
Magyarországon, és azóta még nem
készült átfogó képet adó, országos
fölmérés róla. A falugondnokok és a
fenntartók számára összeállítottak
egy-egy kérdőívet, ami nem rövid és
nem is egyszerű, de csak így lehet
valós, pontos képet kapni arról, hogy
a kezdetektől eltelt évtizedek alatt
hogyan, milyen irányban, mértékben
változott a szolgálat működése. A
fenntartók e-mailben, a falu- és tanyagondnokok levélben fogják megkapni a kérdőívet. Az NSKI munkatársa hangsúlyozta: nagyon fontos,
hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza az íveket, mert csak így
tudnak hiteles, meggyőző, érvényes
eredményt adni, amiből előremutató
módszertani összegzést és ajánlásokat lehet kidolgozni. Sajnos, garantálni nem lehet a kutatás eredményének figyelembevételét. A kutatás
határok nélkül zajlik, nemcsak Magyarországon, hanem Erdélyben és
Vajdaságban is megvalósul. Fontos
cél az együttműködések erősítése, a
jó gyakorlatok, alternatív megoldások
átvétele.
A szünet után a zsanai amatőr színjátszó csoport adta elő a Rézrúd című
vidám színdarabot. A finom és bőséges ebéd után pedig a települési séta
alkalmával ellátogattunk az egészségügyi centrumba, az idősek otthonába, a sportpályára, majd a művelődési házban baráti beszélgetéssel ért
véget a falugondnoki találkozó.
Sümeginé Ország Edit,
Kovács Edit
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Gépjármű és normatíva
A

z elmúlt évben több fenntartó
esetében, akik a falu-, tanyagondnoki gépjármű cseréjét nem, vagy
nem megfelelő időben jelentették be a
működési engedélyezési hatóságnak,
a MÁK ellenőrzés után visszavonták
az időszakot érintő normatívát.
2018. január 1-től módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet 1. melléklete (szolgáltatói nyilvántartás adatai), amiből kikerült a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,
ugyanakkor a rendelet 5. mellékletében (engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó iratok) továbbra
is szerepel a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű adatait igazoló dokumentum.

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályától,
hogy amennyiben nem az engedélyes
bejegyzése iránti kérelemhez csatolt
irat szerinti gépjárművel történik a falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat ellátása (például nagyjavítás, gépjárműcsere), kell-e ezt jelezni a szolgáltatói
nyilvántartást végző hatóságnak?
Kérdésünkre a következő választ
kaptuk:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.
(X. 24.) Korm. rendelet szerint a fenntartónak bejelentési kötelezettsége
van a 23. § (1) bekezdés alapján: „A
fenntartó köteles az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon

belül bejelenteni, ha b) pont alapján,
a bejegyzés alapjául szolgáló, az a)
pontban nem említett lényeges körülményben változás következett be, így
különösen, ha a személyi vagy tárgyi
feltételek lényegesen megváltoznak,
a szolgáltató, engedélyes vezetőjének
személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik,
és a változások adatmódosítást nem
tesznek szükségessé.”
Tekintettel arra, hogy az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez
csatolni szükséges a gépjárművel
kapcsolatos okiratokat, akkor amen�nyiben abban változás történik, azt
bejelenteni szükséges a fentiek alapján, így a gépjárműcsere vagy nagyjavítás esetén a másik jármű adatait
és okmányait, mert a jármű jelen szolgáltatásnál alapvető tárgyi feltétel!

Továbbképzési kötelezettség
K

ét ütemben (2018. január 1-től
és 2018. július 1-től) jelentős
mértékű módosításon esett át a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet, ami a falu- és tanyagondnokok továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos
tudnivalókat szabályozza. A legfontosabb, falu- és tanyagondnokokat (és
fenntartóikat) érintő változások:
– A továbbképzési időszak tartama
4 év lett.
– Minden falu- és tanyagondnok
továbbképzési időszaka 2018. július
1-jén újrakezdődött. A folyamatban
lévő továbbképzési időszaka során
szerzett továbbképzési pontjai, valamint a 2018. július 1-jén folyamatban
lévő továbbképzése során szerzett
továbbképzési pontjai választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakban.
– Akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítik a továbbkép-

zési kötelezettségüket, azoknál is az
új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után
indul.
– A továbbképzésre kötelezettnek
egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb
szakképesítés esetén 60 pontot kell
megszereznie. A továbbképzési kötelezettséget a munkakör betöltéséhez
előírt végzettség figyelembe vételével
kell teljesíteni, ami falu- és tanyagondnoki szolgálatnál 8 általános iskola és
a kinevezéstől számított egy év alatt
elvégzett hatósági képzés.
– A falu- és tanyagondnoknak a
továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez a továbbképzési pontok
legalább 40 százalékát munkakörhöz
kötött továbbképzés, legalább 20
százalékát kötelező továbbképzés
teljesítésével kell megszereznie. A
fennmaradó továbbképzési pontokat
megszerezheti
a
választható
továbbképzés teljesítésével (maximum 40 százalék).
– A munkakörhöz kötött továbbkép-

zést a továbbképzési időszak feléig
(két év) kell teljesíteni.
Sajnos, munkakörhöz kötött és kötelező továbbképzéseket csak az
SZGYF szervezhet, de jelenleg ezek
a képzések még nem érhetőek el az
Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületen (https://ojkf.szgyf.
gov.hu/). Az OJKF szolgáltatásainak
igénybevételéhez első lépésben be
kell regisztrálni a munkáltató szervezetet, majd sikeres szervezeti regisztráció után kezdhető el a falu- és tanyagondnokok regisztrációja, melyhez
minden személynek önálló e-mail címmel kell rendelkeznie. A felületre fel
kell töltenie személyazonosító igazolványa, adóigazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája, valamint legmagasabb szakirányú
végzettségét igazoló (Tanúsítvány)
okmányainak szkennelt másolatát.
Egyesületünk már minősített továbbképzési programjai, mint választható
továbbképzések állnak rendelkezésre
a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez.
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Hírek
Tanyafejlesztési
Program
Az Agrárminisztérium Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Főosztálya 2018. június 8-a és
június 19-e között Tanyafejlesztési Programot bemutató rendezvénysorozatot tartott hét alföldi
településen. Az eseményeken
az Agrárminisztérium és a pályázat lebonyolításában részt vevő
Hermann Ottó Intézet Nonprofit
Kft. szakemberei tájékoztatták a
megjelenteket a Tanyafejlesztési
Programról, annak tapasztalatairól, hasznos tanácsokat adva
a sikeres pályázatok benyújtásához. A rendezvénysorozat elsődleges célja a Tanyafejlesztési
Program népszerűsítése, különös
tekintettel a közösségi fejlesztésekre, ahová a tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztése is tartozik.
Egyesületünk munkatársai három
helyszínen – Nagyhalász, Hajdúdorog, Helvécia – vettek részt a
programsorozaton, és erősítették
meg a tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésének fontosságát.

Tanulmányúton jártunk...
Dunafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával erdélyi tanulmányúton vett részt, melynek keretén
belül 2018. június 29-én Balázs Sándor unitárius lelkész, a Románia Falugondnokságok Szövetségének elnöke
Magyarzsákod településen fogadta
delegációnkat.
Magosi György
polgármester

Emlékplakett lelkes munkáért
Tóthné Héda Manyi és Tóth Ferenc a
Gyermekekért Gábor Áron Emlékplakettet vehetett át nemrégiben Kocséron. Ezzel az emlékplakettel szerette
volna az általános iskola elismerni és
megköszönni munkájukat, hogy bármikor lehetett rájuk számítani, amikor
a gyermeket valahová szállítani kellett. Volt ebben munkaidőben végzett
és azon túli munka is, munkanapon
vagy hétvégén nyújtott segítség. Akármikor is keresték őket, megoldották,
hogy gyermekeink oda jussanak, ahol
éppen szerepelniük kellett, versenyez-

Fotó: Heti Hírek Online

ni vagy bármilyen feladatnak eleget
tenni.
Manyi és Feri tanyagondnokként
segítik falunk tanyán élő lakosainak
mindennapjait, ami igencsak nagy
leterheltséget és összetett feladatokat jelent. Az iskolás- és óvodáskorú
gyermekek szállításával is kiegészülnek napi tennivalóik. Emellett természetesen számtalan, általunk kevésbé
ismert kérésnek is próbálnak eleget
tenni, a többség megelégedettségére. Nem restek bárhol segíteni, ahol
szükség van rájuk, még akkor is, ha
ez nincs benne a munkaköri leírásban és fizetség sem
jár érte. Teszik ezt úgy, hogy
elismerést ritkábban, ám kritikát sajnos sűrűbben hallanak.
Ezért is esett nagyon jól nekik,
hogy az iskola emlékplakettel
ismerte el a hosszú évek óta
végzett lelkiismeretes munkájukat.
A jövőben is igyekeznek tudásuk és munkájuk legjavával
dolgozni értünk.
Dávid Krisztina
(Legyünk Kocsér Jó Gazdái)

Rendkívüli pályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatások Főosztályától kapott
tájékoztatás alapján azon önkormányzatoknak, akik a falugondnoki
gépjármű cseréjének nem megfelelő időbeni bejelentéséből fakadóan
visszafizetési kötelezettség került
megállapításra (visszavonták a normatívát), lehetőségük van pályázatot benyújtani önkormányzati rendkívüli támogatásra az alábbiak szerint.
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett
a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I. 7. pontja és I.
10. pontja szerint a megyei önkormányzatok és az önkormányzatok
rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra). A pályázat egyik célja, a

kiírás 1. b) pontja szerint: az önkormányzatok rendkívüli támogatása a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy
egyéb a feladataikat ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A pályázat beadási határideje az 1.
b) pont esetében legkésőbb 2018.
szeptember 30.
A pályázati kiírás/adatlap letölthető egyesületünk honlapjának hírek
rovatából.
Azok az önkormányzatok, melyek
rendezték önerőből a tartozásukat,
ezen visszafizetési kötelezettséggel összefüggésben nem nyújthatnak be támogatási igényt a fenti
pályázaton. Információkérés esetén
Gyurcsina Attila, a Belügyminisztérium munkatársa (attila.gyurcsina@
bm.gov.hu, 06/1-4411-690) áll rendelkezésre.
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Műhelymunka a szolgáltatásokról Szentkirályon

Nem elég a normatíva!
A Falugondnokság határok nélkül – A falugondnoki szolgálat megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által című pályázati program
(EFOP-5.2.2-17-2017-00004) keretén belül 2018. június 4-én a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete műhelymunkát rendezett Szentkirályon.
Témái a falu- és tanyagondnokságban a különféle szolgáltatások megléte
és hiánya és a falu- és tanyagondnokság finanszírozási kérdései voltak.

A

téma sajátosságából adódóan
ezen a rendezvényen a szolgálatok működtetéséért felelős vezetők
vettek részt. Polgármesterek, jegyzők,
szociális tagintézmény vezetők is képviseltették magukat. Szabó Gellért,
Szentkirály polgármestere a település
és a szentkirályi tanyagondnokság bemutatása után átadta a szót Schwarcz
Gyöngyinek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársának, aki a pályázat keretében megvalósuló kutatást ismertette. A kutatás keretében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai megvizsgálják a Magyarországon
működő szolgálatokat feladatellátás,
finanszírozás és feladatszervezés
szempontjából, illetve igyekeznek ös�szegyűjteni a falugondnokok szolgáltatásuk megreformálásával kapcsolatos elképzeléseit.
Ezután a résztvevők bemutatták a
saját településükön működő tanyagondnoki szolgálatokat és az azok
tisztességes működtetéséhez szükséges forrás felhasználást, a elmúlt évek
rendelkezésre álló pénzügyi adatai
alapján. Megismerhettük kisebb településen (Kömpöc, Borota, Duna-

falva) tevékenykedő, egy szolgálat
finanszírozásának adatait, illetve egy
szolgálatot működtető nagyobb település (Csólyospálos) és több szolgálatot működtető települések (Kelebia,
Mezőhegyes, Szentkirály, Mórahalom)
finanszírozási adatai mellett levélben
elküldve Örménykút, és Csikéria adatait is.
„Azért működtetjük a szolgálatot,
mert egyre nagyobb igény van rá,
megismerik az emberek ezt a lehetőséget és élnek vele” – mondta a
borotai polgármester asszony. Kelebia
első embere, Maczkó József elmondta, hogy a határváros vonatkozásában
a két körzet tanyagondnoka naponta körülbelül 200 kilométert jár be.
Majd így folytatta: „Úgy gondolom ez
nem újdonság, erről tudnak beszélni
a települések vezetői. Ismerve a dunántúli vagy az északi aprófalvas településeket, ahol arra törekszenek,
hogy ebből a normatívából kijöjjenek,
gyakorlatilag ők is és mi is kényszerpályán futunk. A mi kényszerpályánk
az, hogy mintegy 12 millió forintba kerül a két szolgálat fenntartása. Lehet
azt mérlegelni, hogy mindezt bérből

Szabó Gellért,
Szentkirály polgármestere
vagy egyéb forrásból teremtjük elő,
de egy a lényeg: a feladatot el akarjuk
látni. Ellenkező esetben bent állnak
az autók az udvaron, valamint gyalogmunkát adunk a tanyagondnoknak és
innentől kezdve nem érte el a célját a
szolgálat. Első dolgunk az, hogy jobban rávilágítsunk arra: a tanyagondnoki és falugondnoki szolgálat teljesen más dolog, mint amire Berci bácsi
kitalálta ezt a történetet. Nem szellemiségében, hanem materiális alapon.
Úgy gondolom, hogy finanszírozásban
is külön kellene választani ezt a tevékenységet. Nem akarom bonyolítani a
kérdést, de mégis csak ez a valóság,
ha maradéktalanul akarjuk elvégezni a
munkánkat. Ha nem, akkor nálunk is
elég egy tanyagondnok. Végül is van
egy autónk, és használjuk arra, amire
szükség van a közvetlen ellátásban,
de a gyerekbeszállításon, a betegszállításon, a bevásárláson, a gyógyszerkiváltáson kívül millió egy dolgot végzünk, és tényleg azt végezzük, amit
annak idején megálmodtunk. 1996ban Kelebián beindult az első tanyagondnoki szolgálat, 1997-ben a második, és akkor alapítottuk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületét
településünkön, nagy lendülettel és
nagyon szép eszmékkel. Ma már jog-
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szabályok között élünk és adatlapokat
töltünk ki, és nap mint nap megfogalmazzuk, hogy jó lenne, ha a normatíva
magasabb lenne, több bért kaphatnának a falugondnokok, a helyettesítést
meg tudnánk oldani, ne kelljen a falugondnokot tűzifával kifizetni – foglalta
össze gondolatait Maczkó József polgármester.
Összességében elmondható, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló normatíva
összege nem fedezi a szolgálat
működéséhez szükséges ténylegesen
felmerülő kiadásokat a tanyás
térségekkel rendelkező településeken.
Minden
esetben
szükséges
kiegészíteniük a fenntartóknak saját
forrás felhasználásával, ezzel vonva
el forrásokat más tevékenységeik
finanszírozásától (például pályázati
önerő). Mindezek ellenére mindenki
egybehangzóan elkötelezte magát a
szolgálat működtetése mellett, hiszen
a lakosság számára nagy segítséget
jelent, sokszor egyedüli kapocs a
tanyagondok a külvilággal a tanyán
élők számára.
„Van egy nagyon jó tanyagondnokunk, talán ismerik is többen, akik itt

Schwarcz Gyöngyi,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
munkatársa
jelen vannak. Megmondom őszintén,
hogy tavaly decemberben tettem egy
javaslatot a testületnek, hogy ennek
az embernek a bérét emeljük meg,
mert egyszer csak azt vesszük észre,
hogy otthagy bennünket, mert máshol

jobban lehet keresni, így a további
béremelés a mi veszteségeinket fogja majd tovább növelni. Ha egyébként
a normatívát növelnék, akkor biztos
vagyok benne, hogy Csólyospáloson
is két tanyagondnok dolgozna, mert
óriási szükség van rá” – mondta Á.
Fúrús János polgármester.
Ezt követően vette át a szót Tisóczki
László, Kömpöc polgármestere: „A
mi térségünkben azt lehet mondani,
hogy munkanélküliség már nincsen,
és minden embert, aki megfelelően
áll a munkához – akár önkormányzati szinten, akár a vállalkozói világot nézzük – két kézzel kell fogni. Mi
az önkormányzatnál bért emeltünk a
kollégának és megpróbáljuk minden
évben, amennyivel tudunk, hozzájárulni, emelgetni, nehogy meggondolja
magát és átmenjen a maszek szférába, ahol akár az eddigi keresetének
a kétszeresét is meg tudná keresni.
Három évvel ezelőtt ki tudtuk cserélni a járművünket. Vettünk egy kisbuszt, és olyan szerződést kötöttünk
az autókereskedéssel, hogy öt évig
teljesen ingyen szervizelik, és karban
tartják a járművet. Bár fiatal autóról
van szó, de két hónappal ezelőtt egy
ötszázezer forintos javítást, garanciális javítást kellett végrehajtani. Ha
kikerülünk a garanciából, ez akár egy
1,5 milliós plusz költséget róna az önkormányzatra. Van egy Lada Nívánk
is, és amikor nagy hó van, vagy sár,
vagy homok, akkor nem vesszük elő
az Opel Vivarot, hanem a tanyagondnokunk a Nivába ül és azzal megy. Ha
még a Níva költségeit (a tankolást,

szervizdíjat) is hozzáadjuk, akkor maximálisan igaz az, amit a kelebiai kollégám mondott, 6 millió forintot simán
el tud vinni egy normálisan ellátott
tanyagondnoki szolgálat. Ez abszolút hihető, és sajnos nagyon nehezen
finanszírozható az önkormányzatok
részéről.
„Mi kezdettől fogva biztosítunk helyettesítőt, igénybe vettük azt a lehetőséget, hogy három évvel ezelőtt
képzésen részt vett egy kollégánk,
aki tanyagondnoki helyettesítő képzést kapott. Ha kell, járja a tanyavilágot, ha kell, a gyerekeket hozza. A
költségvetés tervezésekor kiderült,
hogy szinte képtelenség a normatívába beleférnünk, s úgy, ahogy a
csólyospálosi kollégánk elmondta,
több mint 50 százalékot teszünk a
fenntartás összegéhez” – szólt Mikó
Ferencné borotai polgármester as�szony.
„Érvelésnél fontos lehet az az
alaptétel, hogy nem egy szakma
képviselője a tanyagondnok, sokrétű
munkát kell végeznie, sok idegpályát
kell megmozgatnia az agyában, művelődésszervezőnek, szociális gondozónak, gyerekgondozónak éppúgy
kell lennie, mint halottat kivivő embernek, polgárőrnek – ezer szeműnek
kell lennie. Nem az íróasztal mellett
kell megvizsgálnia a kérdést, hanem
a valóságban! – mondta Maczkó József, Kelebia polgármestere.
„Amelyik faluban vannak olyan
életközösségek, amelyek törekszenek még és segítik az önkormányzat
munkáját – nálunk hál’ istennek még
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vannak –, ott lehet eredményeket elérni. Például Angliában, Írországban
az ilyen közösségek már csak kínlódnak és próbálják fenntartani azt a színvonalat, amit megszoktak, vagy amit
szeretnének megadni az embereknek.
A következő választás után, mind a
polgármestereknek, mind a tanyagondnokoknak nehéz sorsuk lesz, ha nem
lesz ebben változás” – mondta Magosi
György dunafalvi polgármester.
Az elmúlt öt évben az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke 45–55
százalék között mozgott. Ez függ a
falugondnok által használt gépkocsi
életkorától, műszaki állapotától, (a
falu- és tanyagondnoki autók a rossz
utak miatt már a harmadik évtől nagyobb javításra szorulnak), a falugondnoki autó által megtett kilométertől (az üzemanyag árak növekedése
miatt), a bérköltség növekedésétől a
minimálbér változása következményeként (ne felejtsük el, hogy ezek
az emberek nem milliókat keresnek,
gyakorlatilag sokszor saját szabadidejüket feláldozva, jó szándékból végzik
ezt a munkát), a település földrajzi
elhelyezkedésétől, illetve a szolgálat
által végzett szakmai tevékenységtől
függően (a gyerekszállításon, a betegszállításon, a bevásárláson, a gyógyszerkiváltáson, az ebédszállításon, az
ivóvízhordáson kívül millió egy dolgot
végeznek); nem nyolc órás munkaidőről beszélünk.
Minden résztvevő jelezte, hogy a
finanszírozás felhasználásánál a normatíva összege jellemzően a szolgáltatást nyújtó munkavállaló bérköltségére elegendő, amely általában a

garantált bérminimumot jelenti. Most
érkezett el az az időszak is a szolgáltatás életében, hogy akik a legelsők
között álltak munkába, nyugdíjba vonulnak, helyettük új, fiatal munkavállalók bevonásáról kell gondoskodnia
az önkormányzatoknak. Az ellátandó
feladatok sokrétűek, a munka összetett, mentálisan és fizikálisan is erős
személyiséget igényel. Az a tapasztalat, hogy egyre nehezebb olyan
személyt találni a településen, aki a
feladatokhoz rendelt, rendelkezésre
álló bérért elvégzi a munkát, mert a
mára kialakult munkaerőhiány miatt a vállalati szektorban magasabb
honoráriumért tudnak az emberek
elhelyezkedni. A pénztelenség miatt
több helyen előfordult, hogy kényszerűségből, minimálisra korlátozták a
szolgálat által megteendő kilométereket, így már az eredeti feladatait sem
tudja ellátni a tanya- illetve falugondnok, s így a szolgálat csak vegetál,
nem nevezhető falu-, illetve tanyagondnokságnak.
A megbeszélés második felében
Tóth Márta, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat Bács-Kiskun megyei területi
felelőse vezette a szakmai műhelyt,
ahol kérte a jelenlévőket, hogy a jogszabályban szereplő, a szolgálat ellátásához rendelt feladatokat és a jelenleg ténylegesen ellátott feladatokat
hasonlítsák össze, mutassanak rá az
esetleges változásokra, bővítés szükségességére.
A falugondnoki szolgálathoz rendelt
feladatok, a szolgálat indulása óta
több tekintetben változtak. Az elmúlt
években egyre több új ellátandó fel-

adat jelent meg a településeken, melyeket sok esetben csak a falugondnoki szolgálat tevékenységi körének
bővítésével tudják megteremteni a
helyi önkormányzatok. Ilyenek például a településrendezési feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységek, legyen az
azok elvégzése, vagy akár irányítása,
a különböző állami szervezetekkel
való kapcsolattartás, mint például a
Járási Hivatalokkal, a Kormányhivatal
különböző egységeivel (köztük munkaügyi központ, kirendeltség) való
kapcsolattartás. Határ menti települések esetében a falugondnoki szolgálatot mindenképpen be kell vonni a
településen megvalósuló közlekedés
és közbiztonság figyelésébe, szervezésébe, illetve a külhoni falugondnoki
szolgálatokat működtető szervezetek
segítésében is részt vesznek például
információszolgáltatással, közvetett
humán infrastruktúra létrehozásával. A
közfoglalkoztatás rendszerének megjelenésével sok helyen az ehhez kapcsolódó irányítási, szervezési munkákat szintén a falugondnoki szolgálatot
végző munkavállaló látja el.
A jelenleg érvényben lévő jogszabály aktualizálását, az évek során
újként megjelent ellátandó feladatok
beemelésével, a jogszabály és a valós
élet nagyobb összhangjának megteremtése végett érdemes lenne megvizsgálni magasabb szinten is.
(zelenák)
Kérjük a falu- és tanyagondnokokat, valamint a fenntartókat, hogy
a kitöltött kérdőíveket juttassák el
egyesületünkhöz.
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Szenvedélyes kishegyesiek
M

ájus 26-án utaztunk Vajdaságba a
Nők Kishegyesi Fóruma civilszervezet – nem mellesleg kitűnő barátaink
– meghívására. Kelebián gyülekeztünk,
majd két tanyagondnoki busszal vágtunk neki az útnak. Borongós, esőre hajló időben, de napsütéses hangulatban.
Nem is hagyott cserben minket az időjárás, mert déltájban az igazi napsütés is
ránk talált. A határon gond és várakozás
nélkül jutottunk át, ahogyan a hazaúton
is. Alkalmi útjavítás miatti lezárás okán
némi kitérővel érkeztünk a piactéri Női
Fórum „székházhoz”, ahol szeretettel,
és a hagyományos szerb három puszival, baráti öleléssel fogadtak kedves barátnőink és a falugondnok kollégák.
Ezután a szokásos oldott beszélgetés, barátságok felelevenítése, új
barátságok köttetése következett. Na
persze a csodásan megterített asztal
mellett, amely a kishegyesi kreatív kör
tagjainak keze munkáját dicsérte. Nem
maradhatott el az egymás egészségére ürített pálinkakóstoló sem, hiszen el
kellett dönteni, hogy melyik a legízletesebb, legerősebb, legillatosabb… A
házban körüljárva az észrevehető apró
változások szintén a szorgoskodó fórumosok ügyes kezének köszönhetőek.
Nem nagy dolgok, de egy új függöny,
ablakdísz, kézműves munkák, az aznap
ajándékba kapott új festmények, a gyerekek által készített tabló, az egyesület
születésnapjára összeállított falikép az
alapítók arcképével mind azt tükrözi,
hogy akik ide járnak itt otthonra is találtak, közösséget ahova tartozni jó. S az
ember (asszony) a szeretett otthonát
folyton díszíti, ékíti, hogy még jobban,
még kellemesebben érezze magát benne, s a vendég is vizuális élménnyel
gyarapodjon.
A tízórait követően a két éve már
felkeresett Török méhészetet vettük
célba. A névadó Török Attila és édesanyja látott vendégül minket otthonukban, ahol megismerhettük a méhészet
alapvetéseit, kóstolót kaptunk finomnál
finomabb, különleges mézekből, mézpálinkából, mézborból, mézes pogácsából, mely legalább száz éve változatlan
recept alapján készül. Propoliszos méz,
virágporos méz, akácméz, hársméz és
felsorolni sem tudom, milyenek még.
Családi vállalkozásban méhészkednek,

már több generáció óta, egész életük
erről szól. A több lábon állás miatt kezdtek bele a bor, pálinka, propolisz tinktúra, méhviasz készítésbe, értékesítésbe.
Szó esett családról, munkáról, a méhek
életéről, ismét betekinthettünk az üvegfalú kaptárban folyó munkába.

hétre minden szombaton találkoznak,
s tanulják a normál élettel kapcsolatos
dolgokat. Jólneveltséget, tiszteletet,
udvariassági formulákat, vendéglátást,
kötelességtudatot, közösséghez való
tartozást. Mintegy pótnagymamaként
segítik őket a Fórum-tagok, de külsősök

A méhészetben tett látogatás után
visszatértünk a Női Fórum házába, ahol
Németh Gábor falugondnok kollégánk
jóvoltából már befejezéséhez közeledett
az illatozó háromféle húsból (marha,
sertés, csirke) készülő tokány főzése.
Míg az utolsó rotyogatás zajlott, Bede
Rózsa nyugdíjas fodrász előadását
kísértük figyelemmel, aki saját kezűleg
készített szappanjait, krémeit ismertette
meg velünk. Miután nyugdíjba vonult,
akadt már ideje a kísérletezésre,
értékesítésre, ami mára előtérbe
került az életében. Bőrbántalmakra
kitűnően jó hatással bírnak ezek a
házilag, vegyszermentesen előállított
készítmények.
Még ebéd előtt adtuk át az Ügyi csapatnak az itthonról vitt új és nem annyira
új, de jó állapotú társasjátékot, kártyát,
kirakót. Az Ügyi csapat a Női Fórum
alapítója, szervezője, motorja Zsidai Erzsébet legújabb szívügye, olyan halmozottan hátrányos helyzetű négytől tizennégy éves korú gyerekek csoportja, akik
számára ismeretlen volt a háztartásvezetés, egyáltalán a főzés, sütés, terítés,
kertművelés, takarítás, mosás, viselkedés, mint a hétköznapok összetevője.
Erzsi a kezét nyújtotta ezen kisfiúk és
kislányok felé, akik láthatóan nagy-nagy
örömmel fogadták, fogadják ezt. Hétről

is. Jó szóval, havonta levásárolható
pénzzel, gyümölcs, zöldség, egyéb főznivaló adományokkal, programokkal,
vendégül látással, stb. A gyerekek pedig
mérhetetlen hálával fogadják mindezt,
hiszen a mélyszegénységből emelkedhetnek ki minden szombaton a szeretet,
a törődés fényével körülvéve.
A finom ebédet követően a Kátai család tulajdonában lévő Mesterségek házába kalauzoltak vendéglátóink, melynek érdekessége a sok festmény, fafaragás, népi játékszerek, szobrok mellett
a rakott tűzhely, szabad kémény, és nem
utolsósorban egy több mint százéves
szövőszék, kalapkészítő eszközök. A
tájházból a Kátai tanyára autóztunk,
ahol már csak laza sétára futotta erőnkből és időnkből. Lovakat, szamarakat
nézegettünk, egy autentikus gazdasági
udvart jártunk körbe, majd az idilli környezetben kötetlen beszélgetés következett vendéglátónkkal Kátai Gézával.
Köszönet a vendéglátóknak a meghívásért, a szíves vendéglátásért, az
önzetlen barátságért, a közösségteremtésért végzett példaértékű munkáért, az
összetartozást erősítő kezdeményezésekért. Találkozzunk velük az augusztusi családi napunkon, hogy viszonozhassuk ezen újabb tartalmas nap élményeit.
Vidácsné Lukucza Éva
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Falugondnokok négy keréken
I

mmár kilencedik alkalommal rendezte meg egyesületünk a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságával és a
helyi rendőrkapitányság munkatársaival együttműködve a Falugondnokok
négy keréken elnevezésű közlekedésismereti vetélkedőt. A vetélkedő célja a
KRESZ-t már jól ismerő, rendszeresen
gépjárművel közlekedő tanya- és falugondnokok számára egy magasabb
szintű megmérettetés lehetőségének
megteremtése, balesetmentes közlekedésük, elősegítése, valamint olyan
ismeretanyag átadása, mely a falugondnok hasznára lehet a helyes és
jogkövető közlekedési magatartás kialakításában. A
rendezvényt Dudásné Tóth Erika
c. r. őrnagy nyitotta meg. Ezt követően ismertette a
versenyzőkkel a
különböző feladatokkal kapcsolatos tudnivalókat.
A
versenyen
Geisztné
Kamasz Erzsébet kilenc háromfős
csapat és egy
„csonka” kétfős csapat indult. A játékos
kedvű falu- és tanyagondnok hét megye
28 településéről érkeztek, hogy összemérjék erejüket a komolyabb és játékosabb feladatok megoldásában egyaránt. Az előző évekhez hasonlóan idén
sem maradt el, hogy a csapat minden

tagjának elméleti KRESZ tesztlapot kellett kitölteni, és egy résztvevőnek kellett
a forgalomban közlekednie vizsgabiztos
jelenlétében. A versenyző falu- és tanyagondnokoknak kerékpáros ügyességi
akadálypályán kellett rátermettségüket
bizonyítani, továbbá számot kellett adniuk elsősegély-nyújtási ismereteikről,
a rendőrség munkatársai pedig játékos
módon ellenőrizték a közúti jelzőtábla
ismeretüket, közlekedésbiztonsággal
kapcsolatos tudásokat is.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun Megyei
Baleset-megelőzési Bizottság értékes

ajándékokkal jutalmazta a helyezetteket, azonban a többi résztvevő sem
maradt meglepetés nélkül, hiszen a
gyakorlati és elméleti tudás mellett
apró ajándékokkal és egy-egy egyesületi törülközővel is gazdagabbak lettek.
A dobogóra került csapatok közül kettő
az idén májusban indult alapképzéses
hallgatók közül került ki, egy dobogós
csapat pedig már a „vén motorosok” táborát erősíti.
Díjazott csapatok:
I. helyezett: Csikós Kálmán (Orgovány), Vízhányó Ernő József (Petőfiszállás), Bíró Zoltán (Kelebia)
II. helyezett: Knyihár András (Kétsoprony), Karsai Sándor (Karcag)
Lunkán Attila (Újszalonta)
III. helyezett: Neszvecskó József Jakabné (Bácsszőlős), Mojzinger Ildikó
(Tiszakürt-Bogaras), Császár János
(Csólyospálos)
Különdíjban részesült az orgoványi
Csikós Kálmán vezetésből, a karcagi Karsai Sándor KRESZ-elméletből,
Schaffer János Gerényes falugondnoka a kerékpáros ügyességi pályán
nyújtott teljesítménye miatt.
A vetélkedő után egyesületünk kulturális programmal kedveskedett a
résztvevőknek, ellátogathattak a Kiskunhalasi Thorma János Múzeumba.
Kovács Edit
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Hétköznapok pillanatai
(Folytatás az 1. oldalról)
képek nemcsak egy éles szemű és végtelenül humánus
A második gondolat, amiről szólni szeretnék – s ami a fo- riportfotós alkotásai, hanem mindennapjainknak részei.
tográfiát és a geográfiát jelen esetünkben összeköti az az Akár tudat alatt váltak a politika jóvoltából, a hátborzonAlföld. Jó másfél évtizede jelent meg Yann Arthus-Bertrand gató napi hírek részéve, gyakran a szolidaritást nélkülöző
francia fotográfusnak egy elementáris méretű és tartalmú oktalan gyűlölet céltáblájává. De ne feledjük, hogy ebben
albuma Földünk a magasból címmel. A világ 75 országá- a nagy globalizációtól sújtott Alföldünkön is újra fontos lesz
ban járt a fotós, áltamajd a jövőben, hogy
lában hajnalban, vagy
hogyan gondolkodunk
alkonyatkor repült, ös�a helyről, ahol élünk, a
szesen kb. 2000 órát
tájról, aminek kulturált
és fényképezett. Ahogy
és tudatos fenntartható
most Sándor képeit néfejlődését kellene biztozem, egyfolytában azon
sítanunk. Hogy hogyan
gondolkodom,
hogy
gondolkodunk egymásmennyiben van bennük
ról, a szomszédságról,
ez a táj, a mi tájunk, ahol
a hazáról, Európáról.
élünk. Amiről Bulla Béla
Ez már – ha csak négeográfus akadémikus
hány gondolat erejéig
mondta egykor, hogy az
is – átvezet a geográfia
olyan tájneveknek, mint
tudományterületének
Alföld, Tisza mente,
egyik legérdekesebb,
Kiskunság, az ott élők
behaviorista
(vagy
tudatában mélyen gyöegyszerű fordításban)
kerező földrajzi tartalma
a viselkedés-földrajzi
Mozgóbolt (Szentkirály)
van. Vagy, ahogy Szabó
ágához. Mert a moZoltán mondja híres, a
dern földrajz már régen
szocializmus alatt betilnemcsak arra igyekszik
tott Szerelemes földrajz
választ adni, hogy hol
című könyvében. Ez
van Kecskemét vagy
olyan táj, ahol a végteCsemő és miért éplen és Petőfi szabadság
pen ott? Hanem arra
élménye velünk van,
is, hogy milyen az itt
ahol a látóhatár semélők azonosságtudata,
mivel nem tesz kivételt.
helyismerete. S van-e
Ahol egyértelműen igaz:
a közösség „ott éléséa Te szavad töltse be a
nek” valamiféle jelenbibliai parancsot és letéstartalma, amely akár
gyen igen vagy legyen
az értelmen túlmenően
nem. Az az érzésem,
érzelmi viszonyokkal is
vagy inkább meggyőmeghatározott. Ahogy a
ződésem, hogy Sándor
modern geográfia műképei annyira alföldiek,
velői mondják, az emTanyagondnok (Csemő)
hogy betöltik e paranber nemcsak az adott
csot. Közvetítik a táj és az ember mindennapi kapcsolatait, környezetében és a házában él, hanem egy – az adott
viszonyát a környezeti elemekhez, egymáshoz, a társadal- hely szelleme által meghatározott – szimbolikus világban
mi kirekesztettséghez, megmutatják a szegényes helyi kö- is, amelyek éppúgy cselekvésre késztethetik, mint a fizikai
zösség sajátos erejét, vagy éppen a csettegők sorozatban szükségletek, vagy kényszerek. Azt hiszem ez roppant izaz álságos államszocializmust ezen eszközökkel mintegy galmas tudományos és kulturális kérdés napjainkban. Úgy
legyőző büszke alföldi – kiskunsági parasztembert is. S, érzem Ujvári Sándor képei, még ha összességében kissé
mint helyesen gondolta Tóth Balázs kurátor, amikor segített szomorkásnak, netán lehangolónak is tűnhetnek, talán épválogatni: ló nélkül nem lehet teljes e sorozat.
pen ezt a jelentéstartalmat keresik az itt élők tájhoz, lakóVégül az utolsóként egy – mondhatni – tágabb horizon- helyhez, vagy akár a lovakhoz való viszonyában. S hogy
tú gondolatot próbáltam keresni e megnyitóhoz. A loká- lesz-e jobb világ itt a globalizáció nyomán? Nem tudom.
lis világunkat, mindennapjainkat, hétköznapjainkat elérő Nem vagyok túlságosan optimista, minthogy az itt látható
globalizáció problémáit. Hiszen a menekültekről készült, képek sem azok, bár valóban rendületlenül keresik ezt a
és soha nem publikált, valóban drámai, s csak itt látható bizonyos jelentéstartalmat. (…)
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Nemzeti értékek
Osztó-, vagy Rózsa-sziget – Tass

A

két elnevezés tulajdonképpen
egy szigetre vonatkozik. A mai
Osztó-sziget és a Rózsa-sziget korábban együtt képezte azt a bizonyos
Oboda-, vagy Obada-szigetet, amit a
Tass jelenlegi közigazgatási területén
elhelyezkedő Szántó településre vonatkozó Szent István-i alapítólevél is
említ. Az egész szigetet hívták a későbbiekben (a 17. századtól) egyébként Osztó-szigetnek, ahogyan azt a
régi térképeken is lehet látni. A Duna
szabályozásával, illetve az erőmű- és

zsilipépítéssel kapcsolatos munkálatok választották szét a korábbi egységes szigetet.
A terület északi része a mai Rózsa-sziget, melyen egy ízlésesen kialakított horgásztanya és kiszolgáló
épületei találhatók. A vízterület alsó,
a népnyelv által „Büdös-saroknak”
nevezett részét a múltban nevezetes
harcsafogó helyként tartották számon.
A sziget elnevezésére vonatkozóan tős kiterjedésű rózsakert volt. A hajdaazt tudni, hogy 1945 előtt a Darányi ni sziget déli részén korszerű üdülősor
család birtokában lévő területen jelen- épült, attól délre pedig a Csepel-sziget
déli csúcsán lévő folyami galériaerdő
található. Megérdemelné a védettséget, hiszen a meglévő ökoszisztéma
eltűnik, ha nem teszünk érte.
A Tassi VI-os vízterület az OszEgyesületünk Családi Napot szervez 2018. augusztus 4-én, szombaton a
tó-sziget csúcsától, déli határától a
Bács-Kiskun megyei Lakiteleken, a kempingben (Zalán u. 2.), melyre minNagy-Duna torkolatánál lévő 0-ás
denkit szeretettel várunk. (A kemping a stranddal szemben az Árpádszálláfolyamkilométerkőig, illetve a vízterüsi megállóhoz közel található.) Érkezés reggel 8 órától folyamatosan. Ki-ki
let határának kétoldali kijelölési vonaaddig marad délután, amíg kedve tartja. A program házigazdája Lakitelek
láig tart. Ide tartozik a horgászok által
Község Önkormányzata; a fő szervezők ebben az évben a Lakiteleki
kedvelt, igen változatos vízterület, az
tanyagondnokok.
úgynevezett Turbina-öböl is, neve a
A programban szerepel:
régi turbinaházra utal, amit a 1956-os
jeges árvíz elvitt. Ez a rész csendeØ polgármesteri köszöntő
Ø szabadtéri főzés – hét bográcsban fő az étel: csemői, ágasegyházi,
sebb vizű dunai öböl, melyet különcsólyospálosi, mórahalmi, tarhosi, domaszéki, lakiteleki mesterszaböző évszakokban más és más halfakácsok
jok, így a pontyok, csukák, a süllők és
Ø óriáspalacsinta sütés
nagyobb keszegcsapatok is szívesen
keresik fel.
Ø kelebiai lángos
Ø Ásotthalom és Tarhos reggeli: zsíros kenyér paprika paradicsom;
zsíros kenyér libatöpörtyűvel
Ø vidám családi vetélkedő
DUNA-TISZA KÖZI
Ø pihenés
FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Ø szatymazi Ficánkák fellépése
Kiadja:
Ø családi vetélkedő
a Falugondnokok
Ø és meglepetések
Duna-Tisza Közi Egyesülete
e-mail: info@falugondnoksag.hu
A Családi Napra vendégként várjuk a Kishegyesi Női Fórum Egyesület
honlap: www.falugondnoksag.hu
tagjait, falu- és tanyagondnokokat családjukkal. Hozza magával mindenki
iroda:
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.
a párját, gyermekét, barátját, barátnőjét, szüleit, s akit gondol! Az ebéd árát
Telefonszám:
az egyesületi kasszából biztosítjuk. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával
06-76/507-543
tányért, poharat, evőeszközt és innivalót (sört, bort, üdítőt) is saját részére.
Fax: 06-76/507-544
Süteményeket vagy pogácsát mindenkitől várunk egy-egy tányérral a köSzerkeszti:
zösbe, így körbe tudunk kínálni mindenkit. (Tavaly is sok finomságot kósBorzák Tibor, Csörszné Zelenák Katalin
toltunk!)
Sümeginé Ország Edit, Moiskó Csilla,
A családi vetélkedő díjazására családonként meglepetés ajándékokat váTördelő: Almási László
runk. (Ez bármi lehet, ami eszetekbe jut a befőttől a söprűig, a kiskanáltól a
Rajz: Vida Ágnes
fakanálig, a gumibékától a kalapácsig. Nem muszáj érte boltba menni!) EzeEngedélyszám: 2.9/776-1/2006
Nyomda: Print 2000, Kecskemét
ket az ajándékokat a játékban résztvevők a családi vetélkedőn meg is kapják.
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