
Tab polgármestere a hírek szerint nem érti, 
miért okoz gondot más településeken a jár-
vány miatti fokozott ellátási igény. Hiszen 
ott a falugondnok, aki eddig is mindent 
megoldott. A több évtizedes megszokás 
elfeledtette vele, hogy nagyobb települése-
ken bizony nem szoktak hozzá a szemé-
lyes gondoskodáshoz.

Én – gyenge immunrendszerű öregként – 
kíváncsian várom, hogy Csákváron (5000 fő 
körüli kisváros), hogyan fognak a Gondozási 
Központ munkatársai bevásárolni, hogyan 
fogom kifizetni egyre fogyó készpénzemmel 
a vásárlást, és mindezt hogyan bonyolítják 
le. Szerencsére mikrobuszuk van, de telje-
sen új a feladat, mint ahogy mindnyájunknak 
új a helyzet. A bankautomatát nem tudom 
elérni, ésszerű lenne az itthonról utalás, de 
erre senki nem készült fel. 

Mióta „helyzet” van, egyre az jár a fe-
jemben, hogy a falu- és tanyagondnokok 
munkája óriási mértékben felértékelődik, 
hogy mi lenne az aprófalvakkal, tanyákkal 
nélkülük, a helyismeretük, a kapcsolataik, 
a rugalmasságuk nélkül? Mi lenne Kemény 
Berci elszánt makacssága nélkül?

Örüljünk, hogy létezik a falu- és tanya-
gondnoki hálózat, hogy most ott működik 
legjobban a védelem, az odafigyelés, a 
gondoskodás, ahol a legnagyobb szükség 
van rá.

Faludi Erika 

Hírlevelünk legutóbb február végén je-
lent meg. Akkor már jeleztük, hogy több 
előre meghirdetett programunk elmarad, 
ami azt is jelenti, ebben a lapszámban 
beszámolót sem tudunk azokról közöl-
ni. (Egyelőre az augusztusi Családi nap 
megrendezése is bizonytalan.) A világjár-
vány és a veszélyhelyzet mindent felülírt, 
ahogy ezen újság szerkesztését is. A ko-
ronavírus terjedése a falu- és tanyagond-
nokságot is érinti, ezért most ezzel a témá-
val foglalkozunk, egyebek közt a magyar 
sajtóban megjelent beszámolókból, ripor-
tokból közlünk válogatást.
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vak szomjúság 
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Időzített bomba a magyar szociális intézményekben

Ezért lettek járványgócok
Az országos veszélyhelyzet kihir-
detését követően a szociális szol-
gáltatások szereplői óriási, rendkí-
vül gyors és néha teljesen megle-
pő változtatásokra kényszerültek. 
A körülmények a káosz állapotát 
idézhették elő sok helyen. Közhely 
azonban, hogy a káosz magában 
hordozza a változtatás lehetőségét, 
megváltoztat(hat)ja a szemléletün-
ket.

1. Eszköztelenség
Az egyik legrosszabb jellemzője ága-
zatunknak a tehetetlenség, amikor 
ott állunk egy segítői helyzetben, tud-
juk, hogy mi lehetne a legjobb megol-
dás, a leghasznosabb segítség… És 
mégsincs hozzá például emberi erő-
forrásunk a gyermekpszichiátertől az 
autista specifikus szaktudással rendel-
kező gondozón át a szállítást végezni 
képes járművezetőig, az akadálymen-
tesítéstől a speciális berendezéseken 
át a kellékanyagokig.

Az „eszközök” állandósuló hiányá-
nak kialakulásához hosszú évtizedek 
kellettek: a szociális ágazatban adha-
tó fizetések miatt minőségi munkaerőt 
(és nem csupán a szakmai, hanem a 
könyvelés, tb-ügyintézés, főzés terüle-
tén) találni, biztosítani nagyon-nagyon 
nehéz.

Ebben az alapvetően hiányvezérelt 
környezetben jelent meg a vírus. Esz-
köztelenül álltak a szociális intézmé-
nyek, miközben a védőfelszerelések 
és egyéb kellékek hiányát hivatalosan 
fel sem szabad vetni.

Pedig a szabályozás adott, a rendelet 
szerint a megyei kormányhivatal „gon-
doskodik a fertőzés megelőzésének, 
terjedésének leküzdéséhez szükséges 
anyagokról, eszközökről”. Miért lett 
mégis káosz? Az állam több mint egy 
hónappal a vírus igazolt hazai megje-
lenése után, április közepétől elsősor-
ban a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, mint állami intézmény-
fenntartó kirendeltségein keresztül 
kezdte meg minimális felszerelés biz-
tosítását. Az eszközök – szabályszerű 
használatot alapul véve – a védekezés 
szükségleteinek negyedére-ötödére 
sem voltak elegendőek.

Kezdetben a szükséges védő- és 
fertőtlenítő eszközöket (majd később 
az izoláció, beléptetés kialakítását) az 
intézmények a központi ellátás teljes 
hiánya mellett, összeomló kiskereske-
delmi környezetben voltak kénytelenek 
megoldani. Megjelentek a „piócák”, az 
élősködő „kereskedők”, akik árfelhaj-
tással, mesterséges készlethiánnyal 
és egyszerű megtévesztéssel tovább 
növelték a bizonytalanságot, a tehetet-
lenség érzetét.

2. Bűnbakképzés
Az egészségügyi ellátórendszer – a 

szociálisnál nagyobb mértékű – drasz-
tikus lépésekre kényszerült (vagy kény-
szerítették, de ezt majd a jövő dönti el). 
Látva a közösen megélt életveszélyt, 
szinte mindenki (civilek, cégek, önkor-
mányzatok) a védelmi rendszer fenn-
tartásának és működőképességének 
szolgálatába állt. Volt, aki adományok-
kal, volt, aki a tudásával, volt, aki ön-
kéntes munkájával nyújtott, nyújt támo-
gatást. Az összefogás és a szolidaritás 
fantasztikus, szívet melengető eseteit, 
napjait láthattuk. …

A másik ok az anyagi lehetőségek 
szűkössége.

A koronavírus előtérbe helyezett egy 
régóta meglévő problémát is: az orvo-
sok (országos) hiányát a szociális ellá-
tórendszerben. 

Ismerve a közalkalmazotti bértáblát 
– és általánosságban a szociális intéz-
mények költségvetéseit – az intézmé-
nyek többségében teljes lehetetlenség 
ezért a bérért és ezért a presztízsért 
(itt hálapénz sincs) orvost találni. Ma-
rad tehát a két leggyakoribb megol-
dás: nyugdíj mellett alkalmazni olyan 
orvosokat, akik erre vállalkoznak vagy 
a környék háziorvosai közül felvenni 
valakit, akinek ez „részállásként” meg-
felelő lehet (az első helyzet jellemzően 
nagyvárosi, míg a második kistelepülé-
si környezetben gyakoribb).

Ebből a helyzetből azonban az is 
következik, hogy ezek az orvosok az 
amúgy is elöregedő orvosi társada-
lom legidősebb tagjai közül kerülnek 
ki, akik a veszélyhelyzet első heteiben 
„kényszerkaranténre” ítéltettek – jog-
gal, hiszen bizonyítottan a legveszé-

lyeztetettebb személyi körbe tartoznak. 
Az intézmények vezetői pedig büntetés 
kockázata mellett betartották az elő-
írásokat, és rendre el is küldték „kény-
szerpihenőre” az intézményi orvosokat.

Az intézményi ellátás sokkal több, 
gyakoribb és „sűrűbb” személyességet 
igényel, mint egy átlagos orvos-beteg 
viszony. Ennek ellenére otthonaink 
akár „távrendeléssel” (online eszközök-
kel), akár ideiglenes (többletköltséggel 
járó) alkalmazással, megbízással bizto-
sították, biztosítják az orvosi „kontrollt”. 
Már amennyiben tudják: jelenleg 10-12 
százalékos a (hivatalos) munkaerőhi-
ány a szociális ellátásokban. Ebben a 
sok-sok tucatnyi, betölthetetlen orvosi 
munkakör is benne van.

Mindezek után ténylegesen csak idő 
kérdése volt, mikor éri el a fertőzési 
hullám a bentlakásos intézményeinket. 
Április közepére sikerült a járvány terje-
dési gócpontjainak titulálva őket a tel-
jes felelősséget ráhelyezni a szociális 
intézményekre. Más téttel és más súly-
lyal ugyan, mint az egészségügyben, 
de a szociális intézményeknél, szolgál-
tatóknál is megjelent a teljesíthetetlen 
feltételek számonkérése.

Abszurd helyzet alakult ki: a legki-
szolgáltatottabb embereket segítők 
kerültek megalázott és igaztalanul 
vádolt szerepbe. Mintha liszthiány 
idején a pékeken kérnénk számon, 
hogy kevés kenyér készül.

A járvány fontos tanulsága, hogy vál-
toztatni kell a szociális ellátórendsze-
ren, és eközben a legnagyobb hiba, ha 
az érdekelteket érzelmileg eltávolítjuk 
a – kényszerű – változtatástól. A segí-
tőknél pedig ezt érték el: a káosz és a 
veszélyhelyzet elmúlta utáni időszak-
ban sértett és felháborodott szociális 
dolgozóból lesz több, a bűnbakképzés 
miatt. Sajnos ahelyett, hogy a szolida-
ritásra épülő folyamatokat tovább épít-
ve végre a szociális segítés társadalmi 
megítélését tudtuk volna javítani, újabb 
mélypontokat sikerült elérni. 

A szociális intézmények – széleskö-
rű, vagy akár kollektív – felelőssé té-
tele a vírus elterjedésében olyan fokú 
támadás, amely minden (egészséges) 
szervezetből erős immunreakciót válta-
na ki.



3

3. Magad uram…
Most ejtsünk szót azokról, akik ottho-
nukban nyújtanak segítséget az arra 
rászorulóknak. A helyi fenntartók a 
legésszerűbb döntéseket hozták meg, 
az addig a nappali intézményekben 
dolgozók a szolgáltatásuk szünetelte-
tésének idejére „természetes” (majd 
munkaügyileg és módszertanilag is 
„alápapírozott”) módon kezdtek fel-
adatokat vállalni a helyi, otthonközeli 
ellátásokban.

Sajnos a mainstream kommuniká-
cióban egy szót sem hallunk azokról 
a falu- és tanyagondnokokról, akik 
– korábban is már egy szűkebb kör-
ben – gondoskodnak az élelmiszer- 
és gyógyszerellátásról. Nem hallunk 
az idős és fogyatékos vírusfertőzötte-
ket ápoló-gondozó, házi segítségnyúj-
tásban dolgozó kollégákról sem.

A saját erőforrások mozgósítása már 
március elején-közepén megjelent: elő-
ször a szájmaszkok otthoni varrásával. 
Lenyűgöző volt látni, ahogy idős ellá-
tottaknál előkerültek a varrógépek, és 
készültek a „kézműves” szájmaszkok, 
amelyeket saját gondozóiknak készí-
tettek. Akkor, amikor korántsem volt 
támogatott a „nem bevizsgált” maszkok 
használata. Az ágazatunkban azonban 
még jelenleg sem lehetne elképzelni a 
heroikus, napi munkavégzést ezen sa-
ját gyártású eszközök nélkül. A sajátos 
megoldások sora nagyon hosszú: a tel-
jes testet védő felszereléssé avanzsált 
szobafestő-kezeslábasoktól kezdve az 
egyénileg varrt nejlon lábkámzsákig.

4. Bajban ismerszik meg…
A járvány szülte veszélyhelyzetben ed-
dig is (és a tetőzése után is) a szoci-
ális területre hárultak a leggyorsabban 
a teendők. Világossá vált, hogy a dol-
gozók élete – testi és lelki egészsége 

– semmivel sincs kisebb veszélyben, 
mint az egészségügyieké. Ám amikor 
a veszélyhelyzet első heteiben beje-
lentették az egészségügyiek komoly 
„egyszeri juttatását”, szó sem esett a 
szociális intézményekben dolgozókról. 
Több fenntartó adott – és ad folyama-
tosan – többletjuttatást az „első vonal-
ban” tevékenykedő kollégáknak. Ezek 
a „covid-pótlékok” vagy „víruspénzek” 
a még megmaradó munkaerő megtar-
tását, a többletteher kompenzálását 
célozzák. Központi elismerést azonban 
a szociális ágazat kollégái is joggal vár-
nának.

Tudjuk, hogy a pénz motiváló ere-
jénél sokszor többet jelenthet az 
erkölcsi, eszmei felemelés, ezért is 
volt örömteli, amikor a húsvéti idő-
szak alatt komoly állami, társadalmi 
célú hirdetésben „köszönték meg” 
– mások mellett országunk vezetői, 
személyes megjelenéssel – a kitartó, 
megfeszített munkát. A hirdetésben 
hosszú felsorolás hangzik el, ahol 
még a bolti eladók és az önkéntesek 
szerepét is kiemelték. A szociális se-
gítők viszont még csak utalás szint-
jén sem jelentek meg a televíziós 
hirdetésekben.

Még csak szimbolikus támogatást 
sem kaptak kollégáink. Ez alól csak né-
hány nagyvárosi polgármester és helyi 
politikus volt kivétel.

A szakmai szereplők is hiába kér-
ték javaslataik befogadását. A 9 és 
12 óra közötti bevásárlási idősávnál 
azt javasolták, munkáltatói igazol-
vánnyal, idős személyek részére, vé-
dőfelszerelést használva a segítők is 
bevásárolhassanak, mert amennyi-
ben ez az időszak a szociális gondo-
zás-segítés folyamatából kiesik, az 
ellátási problémát jelenthet, hiszen 
kevesebb személyt lehet segíteni.

Nem érkezett pozitív válasz. Sajnos 
ezek a pontok is jelzik, milyen „aprósá-
gokban” sem ismeri fel a szabályozó, 
a döntéshozók többsége, hogy társa-
dalmi érdek lenne végre a szociális 
segítést is érdemben, saját helyén és 
elvégzett tevékenységeinek súlyával 
megegyezően kezelni.

×××

A szociális segítésben dolgozók egy-
egy helyzet kapcsán túlságosan be-
vonódhatnak, és emberi, együttérző, 
megértő és beleérző képességeink, 
készségeink e hetekben nagy igénybe-
vételnek vannak kitéve. Ezt az energiát 
azonban bele kell tenni a napi munka-
végzésbe, hiszen a lelki, mentális tá-
masz most szinte mindennél fontosabb 
lehet a váratlan és nagyon „sűrűvé vált” 
esetekben. Erős és kedves vezetőnek 
kell lenni egyszerre, miközben sok kol-
léga az ágazatban potenciális vírus-
hordozóként tekint magára, és teszte-
lés nélkül, ezzel a veszélytudattal kell 
naponta idősekkel, fogyatékossággal 
élőkkel találkozniuk, kapcsolatban ma-
radniuk, segítséget adniuk.

Nincs más lehetőség, mert a szo-
ciális szolgáltatások döntő többsége 
embertől emberig érő, személyességet 
nélkülözi nem tudó folyamat. Egy kollé-
ga találó megfogalmazása szerint:

„Home office-ban nem tudom az el-
látottat pelenkázni”. Jó lenne ezt a köz-
vetlen döntéshozók számára is egy-
értelművé tenni. És ha ez „bekerülne” 
végre a fejekbe, a szakmáról való (köz)
gondolkodásba, akkor nem kellene bi-
zonygatni a szociális segítést végzők 
munkájának jelentőségét.

Naponta több, mint félmillió ember 
szükségletének megfelelve próbál az 
ágazat szociális segítést végezni saját 
háztartásukban, lakásotthonokban, in-
tézményekben, nevelőszülői háztartá-
sokban és még sorolhatnánk, hányféle 
módon és környezetben. A sokszínű 
közeget meg kellene tudni jeleníteni, itt 
lenne az ideje a valódi érdekvédelem-
nek. Ha magunkért nem állunk ki, akkor 
hogyan tudunk a ránk bízottakért kiáll-
ni? Ez most sokszor (szó szerint) élet-
halál kérdése volt – és lesz is.

Nyitrai Imre

(A fenti írás a www.valaszonline.hu 
oldalon megjelent elemzés szerkesz-

tett változata)
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Április 21-én, Szegeden vettük át 
az a védőfelszerelés csomagot, 
amelyet a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat juttatott a Csongrád 
megyei falu- és tanyagondnokok 
számára abból adományból, melyet 
a kínai tervérmegyéjük, Shaanxi tar-
tománytól kaptak. 

A 

megyei közgyűlés elnöksége úgy 
döntött, a megye valamennyi tele-

pülése kapjon az adományból és első-
sorban olyan intézményekbe és szerve-
zetekhez jusson belőle, ahol alapfeladat 
az emberek ellátása. Így a maszkokat, 
védőruhákat, szemüvegeket, pajzso-
kat tartalmazó dobozokból az állami, 
egyházi és önkormányzati fenntartású 
egészségügyi és szociális intézmények, 
valamint a tanyagondnokok, a kataszt-
rófavédelemben dolgozók és a megyei 
háziorvosok részesülnek.

A megyei ellátórendszerben végzett 
alapos igényfelmérés után, 2020. áp-
rilis 21-én kezdődött meg az adomány 
szétosztása. Gémes László, a köz-
gyűlés elnöke szerint a koronavírus-
járvány miatt kialakult veszélyhelyzet 
olyan kihívás, aminek csak erőnk feletti 
teherbírással, a szó legnemesebb ér-
telmében vett szolgálattal tudunk meg-
felelni. – Ez különösen igaz azokra az 
emberekre, akik a gyógyítás, a gondos-
kodás, az ellátás pótolhatatlan felada-
tát vállalták magukra. Az ő egészségük 
számunkra olyan érték, amire vigyázni 
kell. Ezzel a példa értékű adománnyal 

nagyobb védelmet tudunk biztosítani 
számukra – mondta az átadás kapcsán 
a megyei közgyűlés elnöke.

A Csongrád megyei falu- és tanya-
gondnokok számára a védőfelszere-
lések kiosztása két ütemben történt. 
2020. április 24-én Szatymazon, a 
Gondozási Központ adott lehetőséget 
a falu- és tanyagondnokokkal való ta-
lálkozásra. Ezen a napon 21 település 
54 tanyagondnoka kapta meg a védő-
felszereléseket (10-10 szájmaszk és 
1-1 db arcvédő pajzs). Akik nem tud-
tak Szatymazra eljönni, azok a követ-
kező héten, 2020. április 28. és 30. kö-
zött az egyesület irodájában vehették 
át a falu- és tanyagondnoknak szánt 
csomagot. 

Nagyon jólesett, hogy a falu- és ta-
nyagondnokokra is gondolt a megye 
vezetése, hiszen ők közvetlen kap-
csolatban állnak nap mint nap minden 
vidéken, s tanyán élővel. (Képeink az 
átadáson készültek.)

Adomány a Csongrád Megyei Önkormányzattól

Vigyázni kell az egészségre
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Egyesületünk 2020. március 31-én 
levélben kérte a koronavírus tör-
zset, hogy a kijárási korlátozásról 
szóló kormányrendelet módosítá-
sával a falu- és tanyagondnokok 
számára tegyék lehetővé a délelőt-
ti élelmiszer- és gyógyszervásár-
lás lehetőségét, mert evvel 1500 
kisfaluban és a tanyavilágban te-
szik lehetővé az idősellátást.

Levelünkre a mai napig nem 
kaptunk választ.

Ezerötszáz fő falu- és tanyagond-
nok nevében írok Önöknek. Az 1500 
fő 600.000 ember ellátásában segít 
a kisfalvakban és a tanyavilágban. 
A Kormány kijárási korlátozásról 
szóló, 71/2020. (III.27.) Korm. ren-
deletének értelmében az élelmiszer-
üzletben, drogériában, piacon vagy 
gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 
óra közötti időben az ott foglalkozta-
tottak kivételével kizárólag az (1) be-
kezdés szerinti (65. életévét betöltött 
személy) személy tartózkodhat.

A falu- és tanyagondnokok felada-
tai – többek között – közreműködés 
az étkeztetésben (bevásárlás, ebéd-
szállítás), az egészségügyi ellátás-
hoz való hozzájutás biztosítása (há-
ziorvosi rendelésre szállítás, egyéb 
egészségügyi intézménybe szállítás, 
gyógyszerkiváltás és gyógyászati se-
gédeszközökhöz való hozzájutás biz-
tosítása). A fenti szolgáltatások igény-
be vevői – többek között – a nyugdíja-
sok, a 65 év felettiek.

2020. március 27-ig a falu- és ta-
nyagondnokok délelőtt elintézték a 
bevásárlást, a gyógyszer felíratást 
és kiváltást, majd a déli ebédszál-
lítás során (kezdés 10:30–11:00 
óra) kivitték azt a lakosok számára. 
Ezek a feladatok az elmúlt hetekben 
megsokszorozódtak, azok is kérik a 
szolgáltatást, akik eddig nem vették 
igénybe a falu- és tanyagondnoki 
szolgálatot. Például eddig bejöttek 
az ebédért, bevásároltak maguk-
nak, elintézték a postát, de most ők 
is otthon maradnak, így ugrássze-
rűen megnőtt az ellátottak száma. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a 
higiéniai szabályok betartására a 
bevásárlás, az ebéd átadásakor, 
a pénz elszámolásakor. Ez pedig 
mind plusz idő, idő, idő. Sajnos a 
kormányrendelet hatályba lépése 
óta a falu- és tanyagondnokok nem 
tudnak délelőtt 9:00 és 12:00 óra 
között sem élelmiszert vásárolni, 
sem gyógyszert kiváltani, így eze-
ket nem tudják kiszállítani a lakosok 
számára.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, 
hogy kijárási korlátozásról szóló 
kormányrendelet módosításával a 
falu- és tanyagondnokok számára 
tegyék lehetővé a délelőtti élelmi-
szer- és gyógyszervásárlás lehető-
ségét, mert evvel 1500 kisfaluban 
és a tanyavilágban teszik lehetővé 
az idősellátást.

Várjuk mielőbbi válaszát, intézke-
dését.

Hírek Levél a korona- 
vírus törzshözFertőtlenítés Páhin

Páhin a közösségi intézményeket 
fertőtlenítették azzal a két ózongene-
rátorral, amelyeket nemrég szerzett 
be az önkormányzata.  Petz János 
polgármester elmondta, hogy a kül-
területre járó tanyagondnok járművét 
is folyamatosan tisztítják. A gépeket 
bárki igénybe veheti csekély térítés el-
lenében. Azoknál a családoknál, ahol 
betegség üti fel a fejét, ott viszont in-
gyenesen végzik el a munkát. Egy 100 
négyzetméteres ingatlanban egy-egy 
eszköz két óra alatt fertőtlenít meg-
felelően – tájékoztatott a polgármes-
ter. Egy gép az ózonszűrő cseréjéig 
ezer órát képes üzemelni. (Képünkön: 
Petz János adja át az ózongenerá-
tort Szakál Sándor falugondnoknak 
Szakál Sándor falugondnoknak)

Forrás: www.baon.hu

Ebéd a diákoknak
Szaporodik a munka a tanyagond-
noki szolgálatnál Jász-Nagykun-
Szolnok megye kisebb településein, 
így Tiszainokán is, ahol a helyi diá-
kok házhoz szállítva kapják az ebé-
det. 

– A helyiek körében kicsit nőtt az 
igény a bevásárlásra, vagy a pék-
től a friss kenyérre – mondta Kiss 
Erzsébet Eliza, a település polgár-

mestere. Emlékeztetett arra, hogy 
sok olyan idős volt, akit eddig nem 
kellett kiszolgálni, most viszont ők is 
jelzik, ha szükségük van valamire. A 
falu vezetője is ügyel az idős lakos-
ságra, ha teheti, felhívja az egyedül 
élőket, érdeklődve az állapotukról. 
A napokban minden háztartásba el-
juttattak egy pár jó minőségű gumi-
kesztyűt, és helyi önkéntesek masz-
kokat is varrnak.

(Forrás: www.szoljon.hu)
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sákvár, ahol élek, egy ötezer né-
hányszáz lelkes, jelenleg városi 

rangban lévő település Fejér megyé-
ben, Bicske és Székesfehérvár között. 
Mint az Esterházy család egyik birto-
kának része, a hajdani gazdasági köz-
pont ma Móric majorként külterületi 
lakott hely, a központtól öt kilométerre, 
így tanyagondnok látja el. A belterüle-
ten egy önkormányzati, egy katolikus 
és egy református idősotthon mű-
ködik. Amikor takarítót kerestem, az 
önkormányzatnál azt a felvilágosítást 
kaptam, hogy itt nincs házi szociális 
gondozás, próbáljak segítséget kérni 
a családsegítőktől. Valóban segítettek 
is, természetesen fizetség ellenében 
találtam takarítót.

Igyekszem megoldani a gondjai-
mat, de ahogy öregszik az ember, 
egyre több a gond, és egyre nehe-
zebben megy a megoldás. Március 
elején nagyon leromlott állapotban 
kerültem haza a fehérvári fertő-
ző osztályról, négy napig a húgom 
ápolt, aki 100 kilométerre lakik innen, 

aztán utána néztem az önkormány-
zat honlapján, hogy számíthatok e 
segítségre. Sikerült elsőként jelent-
keznem a Gondozási Központnál a 
veszélyhelyzetben az idősek védel-
mére hozott intézkedések igénybe 
vételére, és heti egyszeri bevásár-
lást kértem. Az első kívánságlistá-
mat e-mailben elküldtem a Gondozá-
si Központnak, másnap megérkezett 
a központ vezetője, alpolgármester, 
és több fordulóval, kézben behordta, 
amit vásárolt. Gyorsan adtam egy 
pár szatyrot és igyekszem úgy írni 
a heti bevásárlólistát, ahogy a CBA-
ban (ahova én sose jutok el gyalog, 
túl messze van) következnek egy-
más után az áruk. Megoldották a 
vásárlások megelőlegezését is, így 
szállításkor tudok fizetni, persze se 
bankkártyát, se átutalást nem vehe-
tek igénybe. (Milyen jó lenne, ha tud-
nám, hogy ezt vajon hogy oldják meg 
a kis falvakban, tanyákon?) Egyszer 
már gyógyszert is kellett kérnem, azt 
is pontosan megkaptam. A helyi új-

ságban olvasom, hogy már több mint 
százan kérnek rendszeres segítsé-
get a Gondozási Központtól. 

Nagyon rossz kiszolgáltnak és egy-
ben kiszolgáltatottnak lenni, nagyon 
rossz úgy kitalálni, mit szeretnék 
venni, hogy fogalmam sincs a kíná-
latról, pláne az árakról. Nagyon nem 
jó állandóan stratégiákat kidolgozni, 
hogy hogyan jutok készpénzhez, ha 
a bankautomatához se tudok elmen-
ni, vagy csak nem mehetek a korom 
miatt, ha a CBA-ból kaptam is vil-
lanykörtét, ki fogja azt a csillárban 
kicserélni, és sok sok apróság, elin-
téznivaló. Szerencsém, hogy tudom 
használni az internetet, habár nincs 
okostelefonom, és így nem tudok 
fényképezni, de legalább a közüzemi 
mérőóra állásokat be tudom küldeni 
a szolgáltatónak e-mailben. Tudok fa-
csemetéket és építőanyagot rendelni, 
és tudok kiöregedett ágyneműket adni 
a szomszédasszonynak, aki maszko-
kat varr mindenkinek.

Nagyon jó, hogy lehetőségem van 
minden héten hozzájutni a szükséges 
élelmiszerekhez, és hogy egyelőre el 
tudom látni magam, és főleg a ker-
temet. Nagyon jó, hogy sok barátom 
van, akik néha ténylegesen, tettekkel, 
gyakrabban telefonon jó tanácsokkal, 
sokszor e-mailben a bajban feléledt 
humorral, viccekkel, történetekkel se-
gítenek át a hullámvölgyeken. Szeren-
cse, hogy annyi rendes, dolgos ember 
lakja Csákvárt és környékét, akiktől 
szakmai segítséget lehet kérni. Nagy 
szerencse, hogy a veszélyhelyzet óta 
nem kellett orvos segítségét kérnem 
– a mi háziorvosunk is 65 év feletti… 
És milyen pótolhatatlan, hogy mind-
nyájunknak kéznél van a mobiltelefon 
(éppen most készül kilehelni az akku-
mulátorát – jaj), amivel szinte minden 
megoldható.

Ha emlékeztek a száz fős falu törté-
netére, hasonlóról tudok beszámolni: 
azt hisszük, nagyon szerencsétlenek 
vagyunk, pedig éppen, hogy szeren-
csések. Most már a nagyobb települé-
sek is kénytelenek feltalálni a gondno-
kolás valamilyen formáját. Remélem, 
hogy ez a találmány nem múlik el a 
járvány elmúltával.

Faludi Erika

Veszélyhelyzet idején
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laposan felborult a tanyagond-
nokok megszokott munkarendje. 

Betegeket nem szállíthatnak, hiszen 
a jelenlegi helyzetben a háziorvosi 
és a szakorvosi rendelések is óvin-
tézkedések mellett zajlanak. Viszont 
az eddiginél sokkal több 
ebédet visznek a külterüle-
tekre, mivel most az ellátot-
tak száma kibővült szociális 
étkeztetésben részesülők-
kel, házhoz viszik a meleg 
ételt az otthonukban mara-
dó óvodásoknak, iskolások-
nak és időseknek is.

Csemő tanyagondnoka, 
Turcsán István éppen fize-
tett az élelmiszerbolt kasz-
szájánál, amikor megcsör-
gettük a telefonját. Az utób-
bi időben szinte legfőbb te-
endőjévé vált a bevásárlás, 
de azért túlzásokba nem estek a ta-
nyán lakó idősek, ki-ki pénztárcájá-
hoz mérten töltötte fel élelmiszer- és 
gyógyszerkészleteit. A tanyagond-
nok úgy tapasztalja, hogy olyanok 
is igénybe veszik a segítségét, akik 
eddig el tudták látni magukat. A te-
lepülés felkészült a legnehezebb 
időkre is: bármikor „bevethető” élel-
miszercsomagokat állítottak össze a 
külterületi embereknek.

Mojzinger Ildikó Tiszakürt-Boga-
ras tanyagondnoka nincs védőru-
házatban, szájmaszkot sem kapott, 
csak gumikesztyűt. Megtudtuk tőle, 
hogy egy friss intézkedés szerint 
nem szükséges aláíratniuk a me-
netlevelet az ellátottakkal (korábban 
legalább egy személlyel igazoltatni 
kellett a munkájukat), így elkerülhe-
tik, hogy a íróeszköz ne járjon kéz-
ről kézre, viszont az általános iskola 
kezdeményezésére hetente egyszer 
ő viszi ki borítékban a leckét azok-
nak a gyerekeknek, akiknek nincs 
internet-hozzáférésük, illetve a digi-
tális oktatáshoz szükséges megfele-
lő technikai eszközük, és az átvételi 
listát mindenkivel alá kell íratnia, ah-
hoz pedig penna kell – tehát mit sem 
ér a menleveles óvatosság.

Hogy a tanya- és falugondnokok 
biztonságosan tudják végezni misz-
sziójukat, ahhoz számos részletkér-

dést tisztázni kell. Nógrád megyében 
akadt olyan település, ahol attól tar-
tottak, hogy az olasz vendégmunká-
sok hazaérkezése után problémák 
jelentkezhetnek náluk is. Nem árt 
tudni, ilyen esetben mire kötelez-

hetőek a szolgálatot ellátók, ezért 
Hevér Boglárka, a Falugondnokok 
Nógrád Megyei Egyesületének elnö-
ke – aki egyszemélyben a kétszáz 
lelkes Szécsénke polgármestere 
is – levélben fordult kérdéseivel az 
Operatív Törzshöz. Megtagadhatja-e 
a falugondnok a lázas, köhögő beteg 
szállítását? Korlátozható-e a gyere-
kek, idősek szállítása, és erről a kép-
viselő-testület hozzon-e határozatot 
rendkívüli ülésen, vagy a falugond-
nok saját belátása szerint döntsön? 
Tudnának-e kézfertőtlenítőt, illetve 
a falubuszok fertőtlenítésére alkal-
mas szert biztosítani, illetve hon-
nan szerezhetők ezek be? Választ 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
küldött, ami semmilyen konkrétumot 
nem tartalmazott, csupán arra muta-
tott rá, hogy a felmerülő problémák 
a polgármesteri hivatalok hatáskö-
rébe tartoznak, vagyis koronavírus 
terjedésének megelőzésére és a 
kockázatok csökkentésére az EMMI 
2020. március 18-ai útmutatóját kell 
alkalmazni, kivéve ha hatósági intéz-
kedésre van szükség.

– Csökkentettük a falubusszal 
szállítható személyek számát, és 
miután sikerült egy hónapra elegen-
dő fertőtlenítőszert beszereznünk, 
rendszeresen fertőtlenítjük a jármű-
vet, a falugondnok szájmaszkot és 

gumikesztyűt használ, az ebédet pe-
dig eldobható ételtartókban hordjuk 
ki a rászorultaknak – foglalja össze 
az intézkedések sorát Hevér Boglár-
ka. – Nagy szerencséjük a kistelepü-
lésen élőknek, hogy falugondnokok 

gondoskodnak róluk, noha 
a vírustól függetlenül eddig 
is működtek ezek a szolgál-
tatások. Időseink jól fogad-
ták az óvintézkedéseket, 
nem járkálnak el otthonról. 
Igaz, nincs is hová menni-
ük, hiszen se bolt, s gyógy-
szertár nincs nálunk.

Kovácsné Katz Erika 
röszkei tanyagondnok min-
den tanyalakóhoz eljuttatta 
az önkormányzat járvány-
nyal kapcsolatos írásbeli 
tájékoztatóját, és összeírta 
azoknak a nevét, akiknek 

egyáltalán nincs hozzátartozójuk, 
hogy őket is rendszeresen meglá-
togathassa egy esetleges szigorúbb 
intézkedés esetén. Egyébként a ta-
nyasiak biztonságban érzik magukat, 
nem pánikolnak, egymást is segítik. 
És tudják, hogy a tanyagondnokokra 
mindig számíthatnak.

„Sokkal több lett a munkánk, és ne-
hezebb is” – ezt Bíró Zoltán, Kelebia 
tanyagondnoka mondta lapunknak. 
Néha a bevásárlásnál, a csekkbe-
fizetésnél, a gyógyszerkiváltásnál 
előre engedik. Sajnos az emberek 
nem veszik komolyan a járványt, volt 
akinek házhoz vitte a listája alapján 
beszerzett árukat, délután pedig ta-
lálkozott vele a faluban, mert az ille-
tő úgy gondolta, hogy neki kell még 
egy kiló alma. A tanyasi gyerekek az 
internettel ellátott tanyaházban kap-
ják meg a leckét e-mailen, amit akár 
helyben is megcsinálhatnak. A határ 
menti település tanyagondnoka fur-
csának találja, hogy a színházakat, a 
mozikat bezárták, a kocsmákat meg 
nem. Sokaknak belefér a napjukba, 
hogy végigjárják az összes kelebiai 
kricsmit – a helyett, hogy otthon ma-
radnának.

Borzák Tibor

(Megjelent a Szabad Föld 2020. 
március 13-i számában)

Leckét visz a tanyagondnok
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ióta kihirdették a veszélyhelyze-
tet hazánkban, egyre több ember 

dolgozik otthonról. Vannak azonban 
olyan szakmák, amelyek nem teszik 
lehetővé az otthonmaradást, hisz a 
lakosság alapvető szükségleteinek ki-
elégítését biztosítani kell. A tanyagond-
nokok feladatai is ilyenek, ők segítenek 
a települések külterületein élő, főként 
idős embereknek.

Több mint négy évvel ezelőtt indí-
tották el a tanyagondnoki szolgálatot 
Kiskunhalason. Jelenleg három tanya-
gondnok dolgozik a településen azért, 
hogy javítsák a külterületen élő lakos-
ság életminőségét. Ők a koronavírus-
járvány ideje alatt sem állhatnak le, sőt 
kiemelt szerepük van abban, hogy az 
önkormányzat intézkedéseit most is is-
mertessék a lakosokkal, valamint köz-
reműködjenek az ebédkiszállításban, 
bevásárlásban vagy a gyógyszerek 
kiváltásában.

Miután Dervaderics Gábor tanya-
gondnok, és mi is szájmaszkot és 
gumikesztyűt húztunk, elkísértük őt 
néhány külterületen élőhöz, hogy meg-
nézzük, az ő életük miben változott a 

veszélyhelyzet kihirdetése óta. – Most 
pontosan ezek a hátrányos helyzetű, 
sokszor kiszolgáltatott emberek van-
nak a legvédettebb helyen, a számukra 
talán legbiztonságosabb területen. So-
kan a tanyagondnokon kívül nem is ta-
lálkoznak jelenleg mással – mutatott rá 
a helyzet pozitív oldalára Dervaderics 
Gábor. Bábity Istvánné Etuka néni, aki-
nek a korábbi rutinhoz hasonlóan most 
is ebédet szállított ki a tanyagondnok, 
ottjártunkkor olvasta el a nem sokkal 
előtte postaládájába dobott szórólapot. 
Ezen az önkormányzat tájékoztatása 
olvasható, miszerint a 70 év feletti ha-
lasiak maradjanak otthon, és kérjék a 
városháza segítségét. – Természetes, 
hogy betartom ezt a kérést, hisz min-
denkinek ez az érdeke. Nagyon szere-
tek ugyan piacra járni, de az a legkeve-
sebb lemondás, hogy ezt most Gábor 
intézi helyettem – mondta.

Közel két évtizede él külterületen 
Szalai Antal és párja, Gulyás Mag-
dolna, akik életkoruk és főként a férfi 
egészségügyi állapota miatt a legve-
szélyeztetettebbek közé tartoznak, így 
számukra most különösen előnyös, 

hogy külterületen élnek. – A férjemnek 
tüdőtágulata van, rendszeresen oxi-
génpalackot használ, emellett cukor-
beteg és katétere van, őt eddig is óvni 
kellett mindenféle fertőzéstől, ezért is 
egyértelmű, hogy itthon maradunk. Ez 
a leghelyesebb döntés mindannyiunk 
érdekét nézve – hangsúlyozta Mag-
dolna. Az idős pártól azt is megtudtuk, 
hogy amikor a városból kiköltöztek a 
tanyára, hosszú évekig maguk gon-
doskodtak élelmiszer-szükségletük biz-
tosításáról. Baromfit és disznót is tar-
tottak, zöldségeket termesztettek. Ma 
már ezt egészségügyi állapotuk nem 
engedi meg, így a piacról és a boltból 
szerzik be a szükséges élelmiszereket, 
azonban ezt most ők közvetlenül nem 
tehetik meg. – Hála a tanyagondno-
kunknak, így is hozzájutunk minden 
szükséges dologhoz, naponta kapunk 
ebédet, kiváltja a gyógyszereinket. A 
nagy udvarunkon pedig tudunk leve-
gőzni, sétálni anélkül, hogy bárkivel is 
érintkeznénk – mesélte Magdolna.

Mester-Horváth Nikolett
(Megjelent a www.baon.hu oldalon 

2020. március 31-én)

Maszkban járják a határt

E 

zekben a napokban is folyama-
tosan dolgoznak az idősek el-

látásán a helyi mezőőrök, valamint 
a falu tanyagondnoka. Boda András 
közölte, céljuk, hogy a járvány idején 
a község időskorú lakóit a lehető leg-
kevesebb mozgásra ösztökéljék.

– Aki eddig elsétált a boltba vagy 
a henteshez, azokat próbáljuk te-

hermentesíteni. Sajnos nálunk is 
akadnak néhányan, akik nem hiszik 
el, hogy probléma van, és ugyanúgy 
élik hétköznapjaikat, mint ezelőtt. E 
témában nemrég egy körlevelet is 
kiadott az önkormányzat – mutatott 
rá a tanyagondnok. Majd hozzáfűz-
te, ahogyan eddig tették, a jövőben 
is bevásárolnak azoknak, akik ezt 

igénylik. Sőt, olyan helyi-
eknek is elviszik az élelmi-
szert és a gyógyszereket, 
akik korábban nem szorul-
tak rá.

– Időközben a mezőőreink 
is „beszálltak” a munkába, ők 
is segítenek nekem. Emellett 
jó látni, hogy vannak a falu-
ban jóérzésű emberek, akik 
szívesen jönnek, ha kell. Je-
lenleg három olyan személy 

van, akik társadalmi munka keretében 
látnak el különféle feladatokat – hívta 
fel a figyelmet Boda András, aki örül 
annak, hogy ebben a helyzetben az 
összetartás is erősebb.

– Egy falusi környezetben más 
a helyzet, mint a nagyvárosban. Itt 
a szomszéd átszól a másiknak és 
megkérdezi, hogy miben segíthet, 
esetleg szüksége van-e valamire. 
Az ilyen gesztusok a mi munkánkat 
is megkönnyítik. Összességében azt 
mondhatom, hogy szerencsére nin-
csenek kaotikus állapotok, mindent 
helyén tudunk kezelni. Pillanatnyilag 
a bevásárlás és a gyógyszerek ki-
váltása a hangsúlyosabb feladatok 
– tudtuk meg.

Hartai Gergely
(Megjelent a www.szoljon.hu oldalon 

2020. március 29-én)

Mezőőrök is segítenek
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település lakosainak több mint 
fele külterületen él, róluk három 

tanyagondnok gondoskodik. A teen-
dők sokasodnak, mert bár szállítást 
nem végeznek, olyan személyek is 
bekerültek az ellátottak körébe, akik 
eddig maguknak oldották meg a be-
vásárlást, gyógyszer kiváltását és az 
egyéb ügyek intézését.

– A járványügyi helyzetben elmond-
ható, hogy az ellátás iránt igények 
száma minden területen folyamato-
san nő – hangsúlyozta Nagy Katalin 
tanyagondnok. – Jelenleg kilencven 
időskorú, vagy rászoruló személyt lá-
tunk el, és emellett ötvennégy iskolás- 
és óvodáskorú gyermeknek szállítjuk 
ki az önkormányzat által biztosított 
ebédet. Amennyiben igénylik, minden 
hatvanöt évét betöltött személyt ellá-
tunk vagy ápolunk. A házi gondozást 
külön munkatárs végzi a faluban, így 

csökkentve a járványterjedés esélyét. 
Beszűkült az élettér, sok esetben csak 
a tanyagondnok jelenti a kapcsolatot 
a „világgal”, így telefonos ügyeletet is 
fenntartunk.

Mindemellett az önkormányzat is 
huszonnégy órás telefonügyeletet tart 
a település lakói számára a járvány-
ügyi helyzettel kapcsolatban, vala-
mint polgárőrség segítségével a falu 

egész területén nappali és éjszakai 
járőr szolgálatot biztosít. Heti egy al-
kalommal ózongenerátor segítségével 
az összes önkormányzati gépjárművet 
fertőtlenítik, illetve védőfelszerelések-
kel segítik a munkatársakat Cserke-
szőlőn.

P. Pusztai Nóra
(Megjelent a www.szoljon.hu oldalon 

2020. április 2-án)

A 

Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központ biztosítja a 70 év felettiek ellátását, a meg-

alapozott igények alapján. A szociális háló működik. Mi 
(a tanyagondnokokkal együtt) dolgozunk (kihordjuk az 
ebédet, felíratjuk és kiváltjuk a gyógyszereket, bevásá-
rolunk), egy kérésünk van, az IDŐSEK MARADJANAK 
OTTHON! 

Hamarosan megkezdjük a készülő „vitamin csomagok” 
kiszállítását. Célunk, hogy ellátottjaink ne szenvedjenek 
semmiben hiányt. Köszönjük nekik az irántunk mutatott 
megértést, türelmet és fegyelmezettséget.

Kiss Katalin
intézményvezető

(Megjelent a www.petofiszallas.hu oldalon 2020. március 26-án)

Megszaporodtak a tennivalók

Jól működik a szociális háló
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inden létező módon segítik a tanyagondnokok a kül-
területen élő rászoruló idős embereket, kiváltják nekik 

a gyógyszert, bevásárolnak, vagy ha kell, orvoshoz viszik 
őket. A nehéz sorsú embereknek most, járvány idején kivált-
képp szükségük van a segítségre, amit meg is kapnak. 

– Itt van nekem a fogadott fiam, így csak kibírom valahogy 
– köszönti Bakos Imre törteli tanyagondnokot Ági néni, aki 
egyedül él a Pest megyei községhez tartozó külterületen. 
Az idős asszony a megszokott jelzésre sétált a kapuhoz, 
tudja, ha egy autó dudál, akkor szinte biztos, hogy házhoz 
jött a segítség. Ági néni a megszokott rutin szerint átveszi 
a megrendelt gyógyszereket, aláírja a tevékenységnaplót – 
ezzel igazolja, hogy megérkezett a csomagja –, és hálásan 
megköszöni az ügyintézést. – Öregesen, betegesen élek itt 
egyedül. Az utóbbi években kicsit könnyebben voltunk, erre 
most beütött a járvány. Bízom azonban abban, hogy ezen 
is túl leszünk valahogy – sóhajt fel az asszony, aki azzal 
búcsúzik el, hogy az Isten vigyázzon mindannyiunkra. Mi-
közben a tanyagondnok Ági nénit szolgálja ki, a következő 
helyszínről már telefonon érdeklődnek, hogy mikor érkezik 
meg a megvásárolt élelmiszer.

Az idén a negyvenedik születésnapját ünneplő Bakos 
Imre életében hosszú és kalandos út vezetett a tanyagond-
nokságig. Több mint másfél évtizedig hivatásos katonaként 
szolgált, részt vett többek között koszovói és afganisztáni 
missziókban is, majd úgy döntött, hazatér Törtelre. Nem 
sokkal később értesült a tanyagondnoki állás lehetőségéről, 
amit megpályázott és el is nyert. Ennek már csaknem két 
és fél éve.

– Mindig szerettem az emberek között mozogni, a munkát 
így gyorsan megszoktam. Nem volt ugyan könnyű elnyerni 
a tanyasiak bizalmát, de attól kezdve, hogy sikerült, nagyon 
megszerettek. Sokat dolgozom az idősekért, sokszor fejben 
fáradok el leginkább, de ugyanakkor lelkileg feltölt a munka, 
jó dolog segíteni a rászorulóknak. Egyelőre egyedül dolgo-
zom, most lett volna helyettesem, de a járvány miatt nem 
indult el a tanyagondnoki képzés – jegyzi meg Bakos Imre, 
aki a tanyagondnoki feladatok mellett egy sor más munkát 
is elvállal. A szakács és cukrász végzettségű férfi sofőrként, 
vőfélyként is dolgozik, sőt hangosítást is vállal, a kevés sza-
badidejében pedig polgárőrként tevékenykedik és a helyi 
amatőr színtársulatban szerepel. A járvány idején azonban 
egyértelműen arra a húsz-harminc rászoruló családra kon-
centrál, akik a tanyavilágban élnek. Sőt éppen a koronaví-
rus-helyzet miatt a faluban is ugyanennyien igénybe veszik 
a tanyagondnok szolgálatait.

Bakos Imre főként gyógyszert és élelmiszert vásárol a 
rászorulóknak, időseknek, illetve a háziorvoshoz fuvarozza 
őket, esetleg télen gyerekeket visz iskolába. Mint mondja, 
kórházba csak ritkán vezetett az útja, mert a tanyasi ember 
csak akkor hajlandó elhagyni a házát, ha nagyobb a baj, 
akkor pedig mentő jön a betegért. Néha az idősek egészen 
érdekes kéréssel is megkeresik, volt, hogy kutyát szereztet-
tek be vele, máskor pedig fejőgéphez rendeltek volna tömí-
tést, utóbbit azonban már nem tudta teljesíteni. Mindig tele-
fonhívásra megy ki, folyamatosan a nehéz sorsú emberek 

rendelkezésére áll, akiknek a száma a nyári hónapokban 
kevesebb, mert akkor ők is könnyebben mozognak. A ne-
hézséget most az adja a tanyagondnoknak, hogy nagyobb 
létszámot kell kiszolgálnia, és a boltokat, gyógyszertárakat 
9 és 12 óra között nem látogathatja. A férfi egyelőre nem 
tapasztal nagy változást az emberek viselkedésében, sokan 
most is kedvesek, aki pedig eddig türelmetlen volt, most is 
az. Nem tehetnek mást, nyugtatni próbálják az embereket.

Közben a második helyszínen Erzsike néni és férje, Tibi 
bácsi már nagyon várták Bakos Imrét. Mindketten nagyon 
felkészültek, maszkot és kesztyűt is viselnek. Az asszony 
elmondja, hogy párja rendszerint minden nap bemegy a 
központba, de most nem meri elengedni. – Még szerencse, 
hogy ilyen rendes tanyagondnokunk van – fűzi hozzá mo-
solyogva. A férfi annyit tesz hozzá, hogy a koronavírus elől 
nehéz lesz elbújni, mert lassan mindenhol megjelenik. Azzal 
köszönnek el, hogy a következő napra ismét összeállítják a 
bevásárlólistát, és számítanak Bakos Imre segítségére.

A tanyagondnok ma utolsóként egy idős asszonyhoz viszi 
a segítséget, aki a betegeskedő fiával él együtt. Julika néni 
is óvatos, előre közli, hogy bekente a kezét fertőtlenítővel. 
Bakos Imre most élelmiszert hozott a családnak, de máris 
közlik a tanyagondnokkal, hogy gyógyszert írattak az orvos-
sal, így azt másnap szeretnék megkapni. A visszajárót így 
a férfi magánál tartja, abból fogja kifizetni az orvosságokat.

Sokszor meg is előlegezi a költségeket, a bizalom ugyanis 
kölcsönös, senki nem csapja be a másikat. A munka ugyan-
akkor fárasztó, Bakos Imre megjegyzi, hogy ha most álmá-
ból felébresztenék, akkor nem a szorzótáblát mondaná el, 
hanem tíz bevásárlólistát. Julika néni és fia közben beviszi 
a megvásárolt élelmiszert és a kapott maszkokat. Ők is kije-
lentik, hogy nagyon hálásak a tanyagondnoknak, aki nélkül 
nagy bajban lennének. – Maga a legaranyosabb ember a 
világon, sokat köszönhetünk önnek – hangsúlyozza Julika 
néni. Anyja és fia reménykednek, hogy a tanyagondnok se-
gítségével átvészelik a járványt.

Borsodi Attila
Fotó: Havran Zoltán

(Megjelent a www.magyarnemzet.hu oldalon 
 2020. április 14-én)

Nem engedik el a kezüket
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ogy mekkora jelentősége van egy 
falu- vagy tanyagondnok munká-

jának, azt csak azok értik igazán, akik 
számára ő jelenti az egyetlen kapcso-
lódást a külvilággal. Márpedig a kiste-
lepüléseken, a forgalmas területektől 
távol eső övezetekben élők közül so-
kan számítanak rájuk. Feladat pedig 
akad bőven, és soha nincs két egyfor-
ma nap. A mezőhéki falugondnok, Kó-
ródi Nikoletta nyolc éve „teljesít szol-
gálatot” a településen és környékén.

– Annak idején egy magánéle-
ti helyzet megoldásaként próbáltam 
szerencsét, és jelentkeztem az önkor-
mányzatnál meghirdetett falugondnoki 
állásra. Egyébként kozmetikus és pe-
dagógus végzettségem is van. Bár az 
előbbi területen volt szerencsém dol-
gozni, és nagyon szerettem is, az élet 
átírta a forgatókönyvünket – kezdte 
történetét Nikoletta. Hozzátette, világ-
életében Mezőhéken élt, mindenki jól 
ismeri, ennek ellenére némi időbe telt, 
mire hozzászoktak, hogy az új feladat-
körben is gyakran találkozhatnak vele.

– A bizalom nagyon fontos ebben a 
helyzetben, azt ki kell érdemelni. Sor-
sok bontakoznak ki a szemem előtt, 
az otthonaikon túl az életükbe is been-
gednek az emberek. Ez felelősséggel 
jár – magyarázta. Az évek azonban őt 
igazolták. A környékbeliek közül ma 
már bárki bátran fordul hozzá ügyes-
bajos dolgaival.

– Ugyan minden napban más kihí-
vások akadnak, és aligha van két egy-
forma, igyekszem egy kis rendszert 
csempészni a munkámba. Reggel 
fél nyolc körül a hivatalban kezdek, 
ellenőrzöm az e-maileket, válaszo-
lok, intézkedek. A mostani helyzetben 
nagyjából tíz diáknak segítek a házi-
val. Van közöttük általános és közép-
iskolás is. Mivel náluk nem megfele-
lő az internet minősége, a tanáraik 
nekem küldik a feladatokat, amiket 
kinyomtatva én juttatok el hozzájuk. 
Majd az elkészült feladatokat vissza a 
feladónak – részletezte mosolyogva.

A napi tennivalók fontos részét ké-
pezi a gyógyszerek beszerzése és 
kiszállítása, valamint a bevásárlás is, 
főként az idősek részére. Nikoletta 
emiatt sokat ingázik a település, vala-
mint Martfű és Mezőtúr között.

– Amit lehet, a közelben intézek el. 
A koronavírus miatti helyzetben kicsit 
megszaporodtak a tennivalók, hiszen 
főleg az idősebb lakosok közül kér-
nek többen segítséget. A gyógysze-
rek kiváltása lényeges feladat, de már 
megvan a „bejáratott” patika, ahol jól 
ismernek, és fél szavakból is értjük 
egymást. A veszélyhelyzet előtt pedig 
orvosi vizsgálatokra is rendszeresen 
szállítottam azokat, akiknek szüksé-
ge volt rá – mondta.

A tanyavilágban élők szintén gyak-
ran hagyatkoznak a segítségére. Je-

lenleg tíz-tizenegy családot látogat 
heti rendszerességgel, kijelölt napo-
kon.

– Hétfőn, szerdán és pénteken me-
gyek, gyakran csak ellenőrizni, min-
den rendben van-e. Néha egy jó szó 
és a gesztus, hogy valaki érdeklődik 
jelenti a legtöbbet – mondta.

A kisebb-nagyobb bevásárlások 
szintén kincset érnek, főleg mostan-
ság.

– Van olyan, hogy idetelefonálnak 
a helyi kisboltba, ahol összeállítják a 
családnak a kért árut, én pedig elvi-
szem. A nagyobb vásárlásokat a kö-
zeli áruházban intézem. „Borítékos” 
rendszert alkalmazok. Begyűjtöm a 
listákat és az összegeket, szépen 
névvel ellátva borítékba teszem, eh-
hez a pénztárnál is tartom magam, 
így a visszajáróval és a vásárolt hol-
mikkal is könnyebb a dolgom. Mivel 
megesik, hogy elég sok kérés gyűlik 
össze, segítségként a két közmunká-
sunk kísér el, így három bevásárlóko-
csit tolva hatékonyabb ez a folyamat 
– árulta el Nikoletta.

Nyolc év alatt sokféle helyzettel ta-
lálkozott már, így remekül megtanult 
rögtönözni. Az autóban pedig minden 
van, amivel a váratlan helyzeteket is 
orvosolni tudja.

– Nőként szívesen bújok csinos hol-
mikba, festem a körmöm és vannak 
napok, amikor magas sarkút húzok. 
A csomagtartóban viszont mindig ott 
lapul egy pár gumicsizma és egy vál-
tás „játszós ruha” is – árulta el moso-
lyogva.

Nikolettára sokan számítanak. Ez 
az egyik olyan ok, amiért megszeret-
te hivatását.

– Jó érzés, hogy segíthetek és eny-
nyi szerepkörben működhetek. Kicsit 
pszichológus, nővérke, szállító és 
tanár néni is vagyok. Korábban az 
egyik kedves hölgy, aki sajnos már 
nem él, mindig azt mondogatta, hogy 
az öt fia mellett én vagyok a fogadott 
lánya. Sokat jelent az emberek visz-
szajelzése és szeretete, ez ad erőt a 
mindennapokban.

Szabó Lilla Laura

(Megjelent a www.szoljon.hu oldalon 
2020. május 9-én)

Nagyon fontos a bizalom

Több területen is
számítanak rá
Kóródi Nikoletta három gyermek 
édesanyja. A gondoskodás a mun-
kaidő leteltével otthon folytatódik. 
Ikrei már kamaszok, könnyebben 
tanulnak egyedül is, ám legkisebb 
csemetéje még igényli a közös 
feladat-ellenőrzést és készülést. 
Nikoletta tavaly október óta pedig 
alpolgármesterként is dolgozik, 
ami szintén nagy visszaigazolás 
számára, ám nem kevés feladattal 
jár. A mezőhéki falugondnok sze-
rint talán az a legnehezebb a mun-
kájában, hogy a családra is elég 
minőségi időt szánjon.
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Mátrai Borvidék

Borvidékek és szőlőfajták

A Mátrai Borvidék a Felső-Magyar-
országi Borrégió tagja. Már 1042-ból 
származó írásos emlék bizonyítja, 
hogy Sár (Abasár) határában zárdát 
építettek, amihez szőlőbirtok is tarto-
zott. Rá száz évvel lendületes szőlő-
telepítés kezdődött és virágzó borter-
melés alakult ki. Huszonkét település 
tartozik a borvidékhez. A vidék nem 
annyira ismert a borfogyasztók kö-
rében sem, pedig az ország 22 bor-
vidéke közül a második legnagyobb 
szőlőterület (8000 ha) itt található. A 
borvidék egyik fontos helye egyrészt 
Abasár, mert itt találták meg a fenti 
írásos emléket, másrészt Abasáron a 
Sárhegyen és a Pálinkás pincén ke-
resztül vezet a Mária-út. A vidék má-
sik emblematikus helye Gyöngyöspa-
ta és Szücsi határa. Itt is a földben 
rejlő geológiai értékeket aknázzák ki 
a szőlőtőkéken keresztül.

Termesztett fajták: Olasz rizling, Le-
ányka, Muscat ottonel, Szürkebarát, 
Sauvignon blanc, Chardonnay. Híres 
borászok: Szecskő Tamás, Losonci 
Bálint és Karner Gábor kézműves bo-
rászok (Mátrai Tőkések Társulása), 
Ludányi Balázs, és Szőke Mátyás az 
év borásza, aki hallatlanul sokat tesz a 
borvidék elismertségéért. A Danubiana 
gyöngyösi telephelye, ahol a Jon Josh 
pezsgőmárka is egyre ismertebb. 

Boraik: a fehérek fűszeres illatúak, íz-
letesek, kellemes savúak, tömör szerke-
zetűek, karakteresek. Már többen fog-
lalkoznak vörösborokat adó szőlőfajták 
termesztésével. Külön rajongó tábora 
van Karner Gábor Vitézföldi Kékfrankos 
és Tavaszföldi Kékfrankos borának. 

Szürkebarát
A fajta francia eredetű. Hazája Bur-
gundia, és Champagne. Badacsony-
ban már 1375-ben telepítették ezt a 
fajtát, aminek vesszőit IV. Károly csá-
szár hozatta. Nagyon sok bizonyíték 
utal arra, hogy Magyarországra és Ba-
dacsonyba is a ciszterci szerzetesek 
telepítették el. Mivel ők szürke ruhát 
viseltek, róluk nevezték el Szürkeba-
rátnak. Badacsonyban az 1900-as 
évek közepéig az Auvergnas gris név-
használat volt jellemző. Egyébként a 
francia neve Pinot gris, a német neve 
Grauer Mönch és Ruhlӓnder. Mivel a 
világon nagy felületen elterjedt fajta, 
több szinonim neve ismert. A Szür-
kebarát a második hazájára talált 
Badacsonyban. Több borvidékünkön 
(Buda-Etyeki, Mátrai) is elterjedt és 
termesztik. A Tokaji Borvidéken is ter-
mesztették, ahonnét Lázár Schwendli 
a 16. században vitte vissza Elzászba 
(Colmárba) az akkori német területre. 
Szemben a franciákkal, hosszú ideig 

a magyar vincellérek tartották fenn ezt 
a fajtát termesztési értékei és finom 
bora miatt.

Tőkéje középerősen nő. Rügyei 
termékenyek. Szálvesszős metszést 
igényel. Termése 8-10 t/ha és szept-
ember végén érik. Ötszögletű levelei 
változatosan tagoltak, de gyakrabban 
épek, szélei fűrészesen bemetszettek. 
Fürtjei kicsik (60 g), hengeresek, na-
gyon tömöttek. Bogyói kicsik (1,6 g), 
gömbölyűek, lilás pirosak, hamvasak. 
Bogyói rothadásra kissé érzékenyek. 
Magas művelésen jól termeszthető 
fajta. 

Bora: sajátos illatú, zamatú, rendkí-
vül finom savú, testes, különleges mi-
nőségű fehérbor. Természetes cseme-
gebora is kiváló minőségű. 

Dr. Hajdu Edit
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