
Energiaválság, klímaválság, környe-
zetpusztulás, járványok – muszáj ész-
hez térni!!!

 Szegények vagyunk és pazarlunk. A 
világ egész évre jutó lehetőségei már 
ősz táján kimerülnek. A fogyasztás 
mindnyájunktól függ, és mi generáljuk 
a termelést, azaz a kínálatot. Persze 
nem mi alkotjuk a luxusfogyasztók ré-
tegét, de azért nem árt körülnézni a 
saját házunk táján (is).

Az ökológiai lábnyom az emberiség 
teljes fogyasztását és a rendelkezésre 
álló forrásokat veti össze. A használt 
területeket a szén, a legelő, az erdő, 
a halászat, a szántó és a beépített 
területek összességeként számítja. 
Ebből a számításból kiderül, hogy egy 
fő fogyasztásához mekkora területre 
van szükség. Amíg 1961-ben egy fő 
ökológiai lábnyoma 0,88 hektár volt, 
napjainkra elérte a 2,2 hektárt. Ma-
gyarország egy lakosának ökológiai 
lábnyoma 3,7 hektár, miközben a Föld 
minden egyes lakosára 1,8 hektár te-
rület jut. (Forrás: Wikipédia)

Ebből látszik, hogy felzárkóztunk a 
„fejlett világhoz”, azaz sokkal több erő-
forrást használunk, és több hulladékot 
termelünk, mint az fenntartható lenne. 
Mindnyájunk felelőssége, hogyan gaz-
dálkodunk javainkkal – vizeinkkel, föld-
jeinkkel, erdeinkkel –, hogyan sikerül a 
biodiverzitást, azaz a természet sokszí-
nűségét, változatosságát megőriznünk, 
hogyan és mennyit fogyasztunk.

A nyugati országokban az élelmiszer 
fogyasztásban komoly önmérsékletet 
tapasztaltam. Spanyolországban nem 
találtunk fél literes söröskorsót (igaz, 
hagyományosan borivók), Angliában 
nem is értették, hogy két gombóc fa-
gyit kérek, mindenki egyet választott.

Sokat hallunk a szén-dioxid-kibo-
csátás veszélyeiről – emlékezzünk, 
milyen komoly nemzetközi összefo-
gásra volt szükség az ózonlyuk be-
stoppolásához. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Lábnyom

Fújhat bármiféle szél, válhat gonosszá a tél, az este békét ígér.
Lassan itt a pillanat, talán ma felenged a fagy az összes jég szív alatt.
Kinn a hóesés minden lábnyomot befed, ahogy a hit a sok sebet.
És a fák felett valahol ott lebeg a halk csengőszó.

A díszek elég díszesek, a cukrok szalonképesek, a szomszédok sem 
mérgesek.
Magunkban elcsodálkozunk, miközben ajándékozunk, gyanús, hogy 
milyen jók vagyunk.
Nem is értjük, hogy az angyalok hova kóboroltak el.
Hova tűntek egész éven át, és miért csak most jöttek el?

Boldog Karácsonyt, kívánjunk Boldog Karácsonyt.
Az ünnep úgy szép, ahogy ránk talált, hisz együtt éljük át.
Hát, Boldog Ünnepet. Valóra váló reményeket.
Legyen ma boldog, aki itt lehet.
Boldog Ünnepet.

Hát, kívánok Neked az ablakodba fényeket, a fényhez szép csendeket.
A csendhez tiszta vágyakat, s a vágyhoz mindig társakat,
Mindig jó társakat.
Mindig új hitet múló bánatok után, ugye nem felejted el.
S, ha mi is kérhetünk, ugye, lesz nekünk a szívedben hely...

Első Emelet: 
Boldog Karácsonyt
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Falugondnok segítők kulcsszerepben Szentkirályon

Egy hullámhosszon vagyunk

(Folytatás az 1. oldalról)
Ötven-hatvan éve sejtjük a globális 
felmelegedés veszélyeit, de fonto-
sabbnak tűnik a gazdaság pörgeté-
se, a holnap, mint a holnapután. Tíz 
éve hallottam először azt a szót, hogy 
szupercella, méghozzá egy falugond-
noktól, pedig már három évtizede is 
megtapasztaltuk, hogy elvitte egy kis 
baranyai falu felét anélkül, hogy a 
meteorológusok bármit is észrevettek 
volna. Idén már határozottan érezhető 
volt a rendkívüli szárazság (az utób-
bi években gond nélkül megterem az 
édesburgonya, miközben megszo-
kott zöldségeinket, gyümölcseinket 
aranyárban lehet beszerezni). Amit a 

tavaszi fagy meghagyott, az méhek hi-
ányában nem porzódott be. Az önkor-
mányzatok betiltják a tűzgyújtást, és 
„komposztálják” a hernyófészkeket, a 
tűzelhalásos ágakat, a moníliát és sok 
mást, rengeteg fólia, gépi erő és szál-
lítás felhasználásával. A szelektív hul-
ladékgyűjtés is egyértelmű szabályok 
nélkül, rendezetlenül és esetlegesen 
megy. Kedvenc reklámom a mosoga-
tógép, amely rengeteg vizet megspó-
rol, és milyen környezettudatos! Csak 
elfelejti hozzátenni, hogy előtte le 
kell öblíteni az edényt, és többszörös 
vegyszerhasználatot igényel.

A beruházások sokszor fenntart-
hatatlan épületeket hoznak létre és 

a meleget növelő térburkolatokból 
állnak. Budapest energiafogyasztási 
térképén egyértelműen kirajzolódnak 
a nagy, burkolt felületek (Kossuth tér, 
Baross tér), ahol nyáron többszöröse 
az energiafogyasztás az átlagosnak 
az állandóan működő légkondicioná-
lók miatt.

Nagyon komolyan el kellene gondol-
kodnunk a jövő nemzedékek lehető-
ségein – hagyunk e nekik egyáltalán 
valamit, a gondokon kívül.

A bölcs indián sokat idézett szavai: 
„Ha az utolsó fát is kivágtad, az utolsó 
halat is kifogtad, rá fogsz jönni, hogy a 
pénz nem ehető.”

Faludi Erika

Hagyományainkhoz híven novem-
ber 29. és december 1. között zajlott 
egyesületünk idei utolsó tovább-
képzése, amellyel ismét kreditpon-
tokat lehetett szerezni. Szentkirály 
határában, a már jól ismert és ked-
velt helyen, a Tóth-tanyán zajlott az 
esemény.

E 

zúttal bátrabban jelentkeztek a 
részvételre a kollégák, mint tavaly, 

hiszen minden szoba megtelt. Érde-
kesség, hogy az alapképzésen nálunk 
végző iregszemcsei (Tolna megye), és 
nógrádmarcali (Nógrád megye) falu-
gondnokok is jelentkeztek és eljöttek a 
továbbképzésre. A helyszínről annyit, 
hogy a minden komfortigényt kielégítő, 
ugyanakkor a 20. század elején épült 
tanya valamennyi jellegzetességét fel-
sorakoztató tanya tökéletesen alkal-
mas az elvonulásra, a lelki és szellemi 
feltöltődésre.

Az első nap természetesen a szállás 
elfoglalásával kezdődött, majd a köl-
csönös üdvözlések után indult a munka 
Csörszné Zelenák Katalin vezetésével. 
A program a résztvevők rövid bemutat-
kozásával, az elmúlt egy év számukra 
fontos eseményeinek összegzésével 
indult. A települési problémák mellett 
családi, munkahelyi változások, sike-
rek, kudarcok, veszteségek kerültek 
szóba. Ezek után közösen néztük meg 
Bácskai Gabriella az Ahol mégsem 
kolbászból van a kerítés című diploma-

filmjét, mely a Kelebia melletti Kolbász-
sor nevű tanyasor lakóiról és az őket 
segítő tanyagondnokról, Bíró Zoliról 
készült. A dokumentumfilm a Lakitelki 
Filmszemlén három díjat nyert, szívből 
gratulálunk hozzá a készítőknek, és a 
szereplőknek egyaránt. 

A délutáni első előadást Ramháb 
Mária, az IKSZT elnöke tartotta A 
könyvtár szerepe a vidéki közössé-
gek fejlesztésében címmel. A rövidítés 
jelentése: Informatikai és Könyvtári 
Szövetség. A program lényege pedig 
a könyvtárak fenntartható életminőség 
szolgálatába állítása. Ezt közösségek 
megerősítésével, jó színvonalú köz-
szolgáltatásokhoz való hozzáférésé-
nek megteremtésével kívánják elérni. 

Vidéki kistelepülések leromlott infra-
struktúrájú épületeit újították fel (több 
százat), ahol többfunkciós modern 
tereket hoztak létre a könyvtári, az if-
júsági- és gyermekprogramok meg-
rendezéséhez, teleház funkcióval, kö-
zösség erősítő és civilszerveződések 
létrejöttét segítve. Így garantálva, hogy 
minden generációhoz könnyen elérhe-
tően, népszerűen eljusson a kultúra, 
könyv, film, akár zenei élmény formá-
jában. Kezdve a legkisebbekkel, hogy 
már totyogó korban megszokják, meg-
ismerjék a könyvtár légkörét, az egé-
szen időskorúak internethasználatra 
való oktatásáig bezárólag. Az előadó 
külön kiemelte, hogyan kapcsolódhat-
nak ehhez a falu- és tanyagondnokok.
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A nap zárásaként Dr. Hajdu Edit sző-

lőnemesítő előadásában borvidék- és 
borbemutató következett borkóstolás-
sal egybekötve. A Balatonfüred-Csopa-
ki borvidék, Badacsonyi, Balaton-felvi-
déki borvidék testes, száraz fehérbora-
ival ismerkedtünk, nevezetesen kétféle 
Olaszrizling, Szürkebarát, Rózsakő, és 
végül, de nem utolsósorban Cserszegi 
fűszeres szerepelt az „itallapon”, Pi-
linszky János, Hamvas Béla írásaiból 
vett idézetekkel cizellálva. „A szőlő ha-
lála csak átváltozás… A szőlőből must 
lesz, a mustból bor. A szőlő ereje ve-
lünk marad, halálával kellett bevennie 
az időtlenséget. Ha körülnézel a pin-
cében, vajon gondolsz arra, hogy iste-
neket őrzöl hordóidba zárva? Minden 
borospince a halhatatlanság szigete” – 
idézte az előadó Pilinszky Jánost.

Vacsorára nem nélkülöztük Turcsán 
Pisti csemői tanyagondnok kollégánk 
káposztás csirkéjét, amit a balatoni bo-
rok további kóstolgatása, és jóízű be-
szélgetés mellett költöttük el.

Kedden elsőként régi kedves ismerő-
sünk, Tóth Márta vidékfejlesztési refe-
rens segítségével a Nemzeti érték, Te-
lepülési érték, Helyi értéktár fogalmával 
ismerkedtünk, illetve amelyikünk tele-
pülésén már létrehozták, áttekintettük, 
mit tartottak fontosnak szerepeltetni a 
gyűjteményükben. Kiderült, hogy nem 
feltétlenül csak a múltban gyökerező 
épületek, hagyományok, művészeti 
alkotások jöhetnek szóba, hiszen pél-
dául Ásotthalom a batátatermesztést is 
idesorolta, pedig az csak néhány évvel 
ezelőtt vált fontossá a község életében.

A délelőtt másik felében Morvai Edi-
na, a Kiskunsági Nemzeti Park mun-
katársa érkezett hozzánk. Környezet-
védelem a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén volt a téma, különös tekintet-
tel a klímaváltozás által előidézett vál-
tozásokra. A tanácskozás résztvevői 
bevonásával szó esett a saját telepü-
lésünkön tapasztalt negatív történé-
sekről: vizes élőhely eltűnése, illegális 
szemétlerakás, madármentés, stb.

A délutánt Szabó Pál közlekedésbiz-
tonsági szakember és Tóth Tünde pszi-
chológus társaságában töltöttük. Elöl-
járóban elmondták, hogy nem történt 
jelentősebb változás a KRESZ-szabá-
lyokban, ám szükséges folytonosan fel-
frissíteni az ismereteket, nem érdemes 
rutinból vezetni, törekedni kell arra, 
hogy szabálykövetők maradjunk. Majd 
lehetőséget kaptunk, hogy elmondjuk, 

mi zavar bennünket leginkább a min-
dennapi vezetés során. Szó esett a fe-
délzeti kamerák által készített felvéte-
lek szerepéről napjainkban, veszélyes 
útszakaszokról, elektromos járművek-
ről, kalapos bácsikról… Ezt követően 
„konfliktuskezelés, vezetéstechnika a 
gyakorlatban” témájú teszt következett, 
melynek kitöltése előtt meg kellett be-
csülni saját várható viselkedésünket 
adott szituációk esetén. Többségében 
nem egészen reálisan ítéltük meg sza-
bálykövető, avagy szabályszegő énün-
ket. A vacsora Tarhosról érkezett a libás 
Molnár Pista jóvoltából, mégpedig sült 
libamell, libamáj, tepsis sült krumpli, és 
párolt vöröskáposzta formájában, mely 
kiegészült az ásotthalmi sült batátával. 
Az esti beszélgetés ekkor sem maradt 
el, hiszen mindig elmondjuk, hogy ezek 
az egymás közötti tapasztalatcserék 
milyen sokat jelentenek számunkra. 
Mindenféle téma felmerül, haszno-
sítható ötletek, vidám történetek sora 
bizonyítja, hogy mennyire egy hullám-
hosszon vagyunk.

Szerda reggel Molnár Ferenc elő-
adása a kiégés témakörét járta volna 
körül, ám ő sajnos megbetegedett, 
így helyette munkatársa, Kovács Ág-
nes jött hozzánk. Problémamegoldás 
szerepelt a programban, kiscsoportok-
ban végzett munkával telt a délelőtt. 
Remekül tudtunk együtt gondolkodni, 
bebizonyosodott, hogy közel azonos 
munkát végző, különböző korú embe-
rek milyen odaadással képesek segí-
teni a rászorulókon együtt, mennyire 
egyformán jár az agyunk. A délelőtt 
gyorsan eltelt, délutánra a három nap 
összegzése maradt. Ismét eredmé-
nyes, hasznos, minőségi időt töltöt-
tünk együtt. Azt gondolom, mindenki 
jól érezte magát, pihent keveset a 
nagy decemberi feladatáradat előtt. 
Feltöltődtünk, gazdagodtunk, újult 
erővel folytatjuk a munkát. Mindany-
nyiunk nevében köszönöm az egyesü-
leti szervezők, és a szentkirályi tanya-
gondnokok Lázárné Kovács Ilona és 
Deák Béla önzetlen munkáját.

Vidácsné Lukucza Éva
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Ötmegyés találkozó volt Magyardombegyházon

Soha nem lehet megállni

M 

ár eddig sokat hallottunk a fa-
luról, sőt szakmai találkozón is 

jártunk már ott, úgyhogy ismételten 
nagy érdeklődéssel indultunk útra. 
Az ötmegyés falu- és tanyagondnoki 
összejövetel résztvevőit Dinyés Ildikó 
polgármester, valamint a község fa-
lugondnoka, Mladonyiczki Zoltán fo-
gadta. A közösségi ház megtelt élettel, 
hiszen a százhúsz fős életvitelszerűen 
ott lakóval rendelkező településen rit-
kán fordul meg ennyi ember.

Hogy miért erre a viszonylag kis 
falura esett a választás?  A polgár-
mester Kemény Bertalan telepü-
lésfejlesztési díjat kapott, ezzel is 
sokak figyelmét felhívta a falujára. 

A kilátástalanságból emelkedtek fel, 
ami számunkra példaértékű. Már 
csak azért is érdemes megismerni 
a jó gyakorlatukat, mert fontosnak 
tartjuk a polgármester asszony kez-
deményezését, amiként kezelte a 
település adósságrendezését, hogy 
ki tudjanak kecmeregni a gödörből, 
de erről majd később írok a kisfilm 

kapcsán. Miután a közösségi ház 
megtelt élettel és a résztvevő falu- 
és tanyagondnokos települések 
polgármestereivel, jegyzőivel, intéz-
ményvezetőivel, falu- és tanyagond-
nokaival, a vidékfejlesztés iránt ér-
deklődőkkel, rövid kis műsorral ked-
veskedtek vendéglátóink. 

Erdős Norbert, az Agrárminiszté-
rium élelmiszerlánc-felügyeletért fe-
lelős államtitkára köszöntőjében a 
falu- és tanyagondnoki hálózat fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. Érté-
kes kezdeményezésnek nevezte az 
egyesület öt megyében kialakított 
összefogását. Kifejtette: a kormány 
továbbra is támogatja a tanya- és 

falugondnoki hálózatot, annak meg-
erősítése a cél, hiszen nélkülöz-
hetetlen ez a szolgálat, hiánypótló 
szerepe van. Magyarországon ezer-
kilencszázan teljesítik ezt a misszi-
ót, közülük ötszázan tanyagondnok. 
Évente százával nő a létszámuk, és 
miközben arról beszélünk, milyen 
fontos a szociális területen végzett 

munkájuk, ki kell emelni a vidékfej-
lesztési jelentőségüket is – tette hoz-
zá az államtitkár, majd arról beszélt, 
hogy milyen forrásokat különítettek 
el a falugondnoki szolgálatok fejlesz-
tésére, működésére. Arra ösztönözte 
a jelenlévőket, éljenek a pályázati le-
hetőségekkel.

A következő előadó Nagy Attila, az 
Agrárminisztérium vidékfejlesztési 
államtitkárság fejlesztési főosztály-
vezetője a vidékfejlesztéshez kap-
csolódó a pályázati lehetőségeket 
ismertette.

Mladonyiczki Zoltán magyardomb-
egyházi kollégánk tevékenysége be-
mutatása során elmondta, hogy nem 
volt könnyű dolga az első három-négy 
évben, hiszen azt sem tudta, miként 
fogjon hozzá a szolgálat felépítésé-
hez. Ehhez sok segítséget adott az 
egyesület szakmai útmutatása, ezen-
túl a látóutakon, tanulmányutakon 
látottak, a falugondnoki találkozón el-
hangzott jó példák. De meg kellett fe-
lelni a polgármester, a képviselő tes-
tület, sőt a falu elvárásainak is, és a 
saját elképzeléseit is bele kellett sző-
nie. Kezdetben nem mindig találkoz-
tak az érintett felek elképzelései, de 
hát a falu lakói nem voltak azzal tisz-
tában, hogy a termékekkel azért kell a 
piacon megjelenni, hogy a bevételből 
meg lehessen tankolni a szolgálati 
járművet. Mára már magabiztosságot 
tükröz kollégánk fellépése, amihez 
segítséget ad a szolgálatban eltöltött 
tizennégy év, illetve az is, hogy ő a 
falu „Jolly Jokere”.

A Falugondnokok Duna-Tisza 
Közi Egyesületének képviseletében 
Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető 
elmondta: „Évente többször találko-
zik a tagságunk, tapasztalatcserékre 
járunk, látóutakat szervezünk, hogy a 
kollégák minél több példaértékű kez-
deményezést ismerhessenek meg és 
építhessenek be saját településük 
fejlődésébe. Továbbképzésekkel se-
gítjük a tanya- és falugondnokainkat, 
ezzel is felkészítve az új kihívásokra, 
az elérhető lehetőségekre.”

A polgármester asszony az elmúlt 
évek történéseit – a kezdetektől a 
sajtfaluig való eljutást – egy rövidfil-

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei falugondnokságot működtető települések falu- és tanyagondno-
kai, polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői találkoztak Magyardomb-
egyházon. A 2021. december 2-i programot a település és a Falugondno-
kok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezte.
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men keresztül mutatta be. Magyar-
dombegyház egy román határ közeli 
kis település Békés megyében. Nem 
túlzás állítani, hogy a semmiből te-
remtették elő a mai önmagukat. Eh-
hez azonban egy olyan polgármester 
kellett, mint Dinyés Ildikó, aki 2006 
óta vezeti a települést. Kevés bevé-
tellel és sok forráshiánnyal vette át a 
munkát. Az akkori, több millió forint hi-
ány miatt azonnali adósságrendezést 
kellett indítania magukkal szemben. 
Ezért is híresült el a település, amikor 
2010-ben a falu népe a túlélésükért 
koldulni vonult fel a Parlament elé. 
Szembesülniük kellett azzal, hogy ha 
magukon nem segítenek, akkor senki 
sem fogja ezt megtenni.

Magyardombegyház Békés megye 
egyik legkisebb települése, mégis 
elmondhatják, hogy a községükben 
nincs munkanélküliség, mindenki 
dolgozik. Példaértékű a „kecske-pro-
jektjük”, kecskéket tartanak, fóliáik 
vannak, és minden dolgozójuk meg-
találta a számára legmegfelelőbb 
kenyérkereső tevékenységet. Köz-
munka program keretében kertész-
kednek, többek között dinnyét, epret 
termesztenek. Többféle kézműves-
séggel is foglalkoznak. A fő profiljuk 
mára mégis a kecskesajtkészítés, és 
egyéb tejtermékek előállítása lett. 
Mindezt 2018. június 1-től a szociális 
szövetkezetük keretein belül végzik. 
Sajtüzemük felszereltsége, korszerű 
technológiai eszközei egyedülállóak 
az országban, az osztrák műhelyek-
kel vetekszik. Megállni és hátradőlni 
azonban sohasem lehet, minden pá-
lyázati lehetőséget ki kell használni. 

A polgármester asszony ezt köve-
tően a falu további terveiről beszélt 

és meghívta a résztvevőket egy rö-
vid kirándulásra, megmutatta a falu-
si turizmus égisze alatt felújított két 
ingatlant, és a kecskefarmot, ami 

legutóbbi látogatásunk óta szépen 
gyarapodott. Közben természetesen 
mindenki kedvére vásárolhatott a 
sajtüzem termékei közül, melyekből 
az asztalokon csemegeként kis fatá-
lakban kóstolót kínáltak a résztvevők 
számára.

Miután kigyönyörködtük magunkat 
a település értékein, finom ebéddel 
vendégeltek meg bennünket. A menü: 
kecskepörkölt, hurka-kolbász, hely-
ben eltett savanyú dinnye, finomabb-
nál finomabb sütemények. Köszönjük 
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének, Magyardombegyház 
Önkormányzatának, Dinyés Ildikó 
polgármester asszonynak, és nem 
utolsó sorban Mladonyiczki Zoltán 
kollégánknak a tartalmas programot 
és vendéglátást.

Bozóki Imre
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Szakmai látogatás a Biztos Kezdet Gyerekházban

Megadni az egyenlő esélyeket
S 

zakmai találkozónak adott he-
lyet a Biztos Kezdet Gyerekház, 

mely a környéken élő cigány és nem 
cigány rászoruló kisgyermekes csa-
ládoknak nyújt segítséget. Oláh Anna 
intézményvezető és Labáth Ferenc-
né mentor ezúttal a Falugondnokok 
Duna–Tisza Közi Egyesületét fogad-
ta. A szép számban érkező falu- és 
tanyagondnok Csörszné Zelenák Ka-
talinnal, az egyesület ügyvezetőjével 
Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Bé-
kés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest 
megye 207 településének 307 szolgá-
latát képviselték.

Labáth Ferencné elmondta: először 
a szegregátumban található gyerek-
ház mindennapjait mutatták be a szak-
embereknek, majd a programjuk cél-
jairól, feladatairól beszéltek, kiemelve, 
ezek milyen sajátosságok mentén 
valósulnak meg Kecskeméten. Mind-
ketten segítséget adtak a cigány em-
berek jobb megismeréséhez. Példát 
mutattak arra, hogy lehet az esélyte-
remtést alázattal, elköteleződéssel, 
tisztességgel szolgálni.

A szakember hozzátette: a szak-
mai találkozó hozadéka egyértelműen 
megfogalmazódott. Nevezetesen: a 

hátrányos helyzet javítását, a hátrá-
nyos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítését, 
valamint szakmai találkozók, tapasz-
talatcserék szervezését tűzték ki cé-
lul, a gyerekek fejlődését közvetlenül 
támogató, a szülőkre, helyi közösség-
re irányuló és a társszakmák közötti 
együttműködést segítő szolgáltatáso-
kat figyelembe véve.

Labáth Ferencné a találkozó végén 
megjegyezte, hogy a jó hangulatú in-
teraktív találkozó, az egymás munká-
jának tisztelete, a közös munka iránti 
kifejezett szándék a biztosítéka annak, 
hogy az első napot sok nap kövesse.

Sebestyén Hajnalka

(Forrás: www.baon.hu,
2021. október 30.)

M 

agyarország háromszáz Biztos Kezdet Gyerekházá-
ból a kecskeméti az egyetlen, amelyik a helyi önkor-

mányzat támogatásával végzi misszióját. E programban 
hátrányos helyzetű családokkal foglalkoznak, céljuk, hogy 

a gyerekek szociális kompetenciái erősödjenek, keve-
sebb hátránnyal érkezzenek az oktatási intézményekbe, 
ott sikeresebben boldoguljanak, majd jobb életük legyen.

Nem könnyű kimozdítani a zárt közösségekben élőket, 
mégsem lehetetlen vállalkozás. A közös hang megtalá-
lása, a kapcsolat megerősítése elsősorban a bizalmon 
múlik. A szegregációban élőkre farkastörvények vonat-
koznak, s mivel minimálisak a lehetőségeik, kialakultak a 
túlélési stratégiáik. Ha csak egyszer is megtapasztalják 
a Biztos Kezdet Gyerekház szeretetteljes, felszabadult, 
biztonságos légkörét, akkor bizalommal fordulnak felé-
jük. A közösséget formáló szakemberek számára az a 
legfőbb szempont, hogy mások életét jobbá tegyék. Sok-
szor egy jó szó, egy ölelés is elég. Legalább itt felejtsék 
el a gondjaikat, beszélgessenek egy jót, akár az identitá-
sukról vagy a gyerekeik jövőjéről. És az álmaikról, mert a 
fiatal anyukáknak álmaik is vannak.

B. T.
Fotó: Ujvári Sándor

Minden a bizalmon múlik

Oláh Anna, a kecskeméti intézmény szakmai vezetője
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Bácskai Gabriella diplomafilmje a Kelebia melletti Kolbászsor nevű tanyasor la-
kóiról és az őket segítő tanyagondnokról, Bíró Zoliról készült. Az Ahol mégsem 
kolbászból van a kerítés című dokumentumfilm a Lakiteleki Filmszemlén három 
díjat nyert: a Magyar Művészeti Akadémia díját, az Agrár- és Élettudományi 
Egyetem különdíját, és a Lakitelek Önkormányzatának különdíját.

Az Emberi Jogokért Alapítvány ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek számára, akiket a 
pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994-es megalakulásunk óta sok ezren kerestek fel min-
ket ilyen sérelmekkel, és rengeteg embernek tudtunk hathatós segítséget nyújtani, hogy az őket ért sére-
lemre kompenzációt nyerjenek, vagy az adott intézetben jobban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait. 

Ingyenes jogsegélyszolgálat

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 

Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, 
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sikeres dokumentumfilmKépzés
2022 első negyedévében ter-
vezzük a falugondnokot és ta-
nyagondnokot helyettesítők kép-
zését Kecskeméten és Nógrád 
megyében Szécsényfelfaluban. 
A képzés célja a falu- és tanya-
gondnokot távolléte (szabadság, 
betegállomány stb.) idején he-
lyettesítő szakember felkészítése, 
a falu- és tanyagondnoki munka 
megismertetése. 

A továbbképzés időtartama 
40 óra, azaz 5 képzési nap.

A képzés részvételi díja: 
40.000.-Ft

Folyamatosan várjuk a jelent-
kezéseket. A jelentkezési lap le-
tölthető a www.falugondnoksag.
hu honlap címoldaláról, vala-
mint a Képzések - Letölthe-
tő dokumentumok menüpont-
ból. A jelentkezési lapokat az  
info@falugondnoksag.hu címre 
várjuk.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátri-
án, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (például 
bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggő-
ség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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DUNA-TISZA KÖZI
FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL

Kiadja:
a Falugondnokok

Duna-Tisza Közi Egyesülete
e-mail: info@falugondnoksag.hu
honlap: www.falugondnoksag.hu

iroda: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.
Telefonszám:

06-76/507-543
Fax: 06-76/507-544

Szerkeszti:
Borzák Tibor, Csörszné Zelenák Katalin

Sümeginé Ország Edit, Kovács Edit
Tördelő: Almási László

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

Kőrisek

Magyarország fái

Közepes vagy nagy termetű, gyors 
növekedésű fák. A levelek páratlanul 
szárnyaltan összetettek. Szélporozta 
és rovarporozta fajok egyaránt előfor-
dulnak. A termésük lependék. 

Magas kőris
Európából, Nyugat-Ázsiából szárma-
zik. Húsz-harminc méter magasra 
megnövő fa, fekete rügyekkel. A le-
velek kilenc-tizenegy lándzsás levél-
kékből állnak. A lomb ősszel többnyire 
nem színeződik.  A virágok lombfaka-
dás előtt nyílnak. A termés lependék. 
Szép törzset nevel, jó sor- és parkfa. 
Az Aurea fajtája sárga vesszőjű, a 
Westhof’s Glorie levelei ősszel sár-
gák, termést nem hoz.

Virágos kőris
Hazája Dél-Európa, Kis-Ázsia, nálunk 
karsztbokor-erdőkben él. Hat-tíz mé-
ter magas, ernyőszerű koronával. A 
rügyek szürkék, molyhosak. A levélkék 
száma öt-kilenc, a szélük fűrészes. A 

levelek ősszel sárgára, lilásvörösre 
színeződnek. A sárgásfehér, illatos 
virágok májusban nyílnak. Szárazság-
tűrő, meleg fekvést, laza talajt kedvel. 
Magyar fajta a Mecsek lapított gömb 
alakú koronával, sötétzöld lombbal.

Magyar kőris
Hazája a Kárpát-medence. Sík vidé-
ken vagy ligeterdőkben él. Kúp alakú 
fa, barna rügyekkel. A levélkék kes-
kenyek, ősszel színeződnek. Üde ta-
lajokat kedveli, némi szárazságot is 
elvisel. A Raywood termést nem hoz, 
lombja ősszel liláspirosra színeződik.

Vörös kőris
Észak-Amerikából származó, tizenöt-
húsz méter magasságú, széles koro-
nájú, rozsdabarna színű rügyű fa. A 
levelek hét levélkéből állnak, a fonák-
juk fehéreszöld színűek. Nyirkos, üde 
talajra való. Gyenge sziken is megél. 
Ártereken kivadulva is megtalálható. 

Dr. Lévai Péter

Weöres Sándor: 
Kőrisfa volt
Kőrisfa volt
első hűtlen szeretőm.
Táncot ropott
szélfútt szoknyában a dombtetőn
és engem is táncoltatott.
Tilos álom
volt első rossz barátom.

Messzi sejtelem
volt első adósom.
Semmit sem adott meg nekem.

Most ringat egy mohos csónak,
míg kártyát a teleholddal játszom.
Mit veszíthet? lég-ezüstöt.
Mit veszíthetek? elmúlt ifjúságom.

Nagyméretű gömbkoronájú Mecsek fajta, utcai sorfának ültetve

A virágos kőris lombfakadás 
után nyílik, feltűnő virágdísszel


