Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
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Beszámoló rövid összefoglaló




-

A projekt eszközeivel, a III. Mérföldkőben is eredményesen vittük tovább az érintett
területen, az aprófalvas kistérségekben és a tanyavilágban a természeti, társadalmi belső
erőforrásokra építve a helyi közösségi cselekvések szakmai segítését, támogatását, a hely és a
helyi társadalom megtartó képességének fejlesztését. Kapcsolatépítésünk eredményeképpen
összesen 21 db rendezvényen, eseményen 942 személy vett részt. Hat megyei falugondnoki
egyesület humán erőforrásának, közösségi bázisának fejlesztését színvonalas, élményt adó,
emlékezetes közösségi eseményeken, rendezvényeken segítettük. Külön kiemeljük, hogy
újabb megyei falugondnoki egyesületekkel bővítettük a Velünk együttműködő megyeiregionális falu-tanyagondnoki egyesületek számát. Bevontuk a Veszprém megyei és a Nógrád
megyei Falugondnoki Egyesületeket - szervezettörténetük megismertetéséhez,
feldolgozásához, - ezzel is gazdagítva magát a Falufejlesztési Társaság lassan 30 éves
történetét, - külön is szakmai rásegítést nyújtunk a számukra. Így az idősebb és fiatal
falugondnokok tapasztalatai egyre szélesebb körben kapnak nyilvánosságot, s mint egy-egy
jó példa, jó gyakorlat terjedhet tovább, válik ismertebbé a szélesebb, sőt esetleg a szaktárcai
és politikai döntéshozók nyilvánossága felé is… Az egyesületek munkáját tanulókörök
szervezésével és tanulóköri kisközösségek megalakulásának szakmai segítésével ösztönöztük.
A partnerszervezetek közreműködésével folytattuk az együttgondolkodást a falugondnoki
szolgálatok működésének újragondolására, kezdeményeztük a szellemi, lelki és számos
gyakorlati tapasztalat mentén a szolgálatok belső megújítását. Folyamatsegítő-közösségépítő
találkozókon ebben a mérföldkőben is mind a 21 db rendezvény, esemény alkalmával
bevontunk érdeklődő, nyitott fiatalokat, önkénteseket. Segítettük Őket a személyes és az
egyes, falugondnoksággal bíró kistelepülések közötti bizalom –és kapcsolatépítés
elindításában, kiterjesztésében - a falugondnokság, mint egy jelentős közvetítő
intézményrendszer tudásának, tapasztalatainak a felmutatásával. Külön kiemeljük, hogy
közösség-szervezetépítésünk eredményeképpen megalakult
a Nyugdíjas Falugondnokok kis közössége
a Falugondnoki Tanulókör kisközösség.(Mindkettő dokumentum csatolva).
A már nyugdíjas falugondnokok önkéntes csapata megalakulása nehezen indult be a projekt
által érintett megyékben.
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Ugyanezt mondhatjuk el a tanulókörök kisközösségének a megalakulásánál is. A kistelepülési
identitás, önállóság, organikus közösségi működés és helyi megoldások valamint az egyes
közösségek jövőbeni terveinek módszertani rásegítése jelenti a részünkről a tanulókörök,
kispad beszélgetések szervezését, elsősorban a háztáji biogazdálkodás, fenntartható helyi
kisléptékű gazdasági-gazdálkodási megoldások témában.
● Erősítettük, elsősorban a Falufejlesztési Társaságon belül, a Falugondnoki Tagozat identitását,
s azt, hogy szerveződjenek meg a megyei falugondnoki egyesületek, alkossanak egy új
együttműködési formát, - nyilvánvalóan szükséges az összefogás az aprófalvak érdekérvényesítése
céljából is.
-

Az eszközbeszerzésből ebben a mérföldkőben a tervezett könyvespolcok beszerzése,
elhelyezése, összeszerelése megtörtént a vértesacsai Falugondnokok Házában. Ebben a
mérföldkőben nyáron sok önkéntes munkával sikerült rendbe hozni a korábban tönkrement,
vizesedő helyiséget, s ezért már el tudtuk helyezni a könyvespolcokat. A közösségi helyiség
teljes felújításába bevontunk több önkéntest is.
- Figyelemmel voltunk a projekt kötelező arculati elemeire és a teljes III. Mérföldkő
tevékenységének a szükséges dokumentálásra, - különösen a jelenléti íveken feltűntetett
részvevők életkorára 2018 áprilistól fogva odafigyeltünk.
- Ebben a mérföldkőben kevesebb kontaktus számot tudtunk elérni, mint a tervezet, ennek fő
oka az volt, hogy egy falufejlesztési nagyrendezvény, amelyet az előző mérföldkőben még a
projekt földrajzi területén belül Vas megyében, Oszkón tudtunk megszervezni a partnerekkel
együtt, idén szerényebb keretek között egy kisebb eseményt –fórumot tudtunk megrendezni
Önállóan- a Gyüttment Fesztivál keretében-részeként. A következő mérföldkőben pótoljuk az
ebben a mérföldkőben hiányzó kontaktus számot.
Szakmai előrehaladás összefoglaló:
-



Vértesacsán valamint az összes többi rendezvény-esemény helyszínen a legalább húsz,
huszonöt éve „szolgálók”, nagy öregek és fiatal falugondnokok találkozói keretében
beindítottunk már az előzőekben is egy hiánypótló, közösségi munkát: Hiányzott a megyei
falugondnoki egyesületek története. A gyűjtő-feldolgozó munkába bevontuk az idősebb vagy
nyugdíjas falugondnokokat, emlékezetüket. Feldolgozási, gyűjtési, interjúkészítési munkát
végeztek több megyei falugondnoki egyesületben, s most kiegészítettük ezt a gyűjteményt a
Nógrád megyei 20 éves tapasztalatokkal, a Nógrád megyei Falugondnoki Egyesület
bevonásával. Az elkészült interjúk, írások, leírások, jó gyakorlatok bemutatását szánjuk az
ebben a mérföldkőben rendbe hozott Kemény Bertalan Kutató szoba könyvtárában és
kiállításán a jövőben bemutatni Vértesacsán, a Falugondnokok Házában. Rendezvényeken,
eseményeken és a két korábban már megjelentetett 20 éves egyesületi kiadványokban
különös hangsúlyt helyeztünk az egyes falugondnoki személyiségek élettörténetére, jó
példák, minták, motivációt erősítő érzelmi megerősítés felszínre hozására.



Idősebb és fiatalabb falugondnokok, valamint fiatal, érdeklődő önkéntesek bevonását
megkezdtük, egy önálló kisközösség létre hívásával is, a Nyugdíjas Falugondnokok kis
közössége megalakult. (Lásd csatolva). Őket Alsómocsoládra, a hagyományossá vált, idén 10
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éves Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj átadására meghívtuk és a jövőben is megtesszük.
Közösségépítő tudásuk nélkülözhetetlen a jövő fiatal falugondnokai számára.



Vértesacsán, a Falugondnokok Házában megkezdtük a Kemény Bertalan az alapító emlékére
interaktív műhely, kiállítás létrehozását. Egyenlőre a könyvespolcok beszerzésével a
könyvtárat, dokumentumtárat rendezzük, válogatjuk.

● Közösségépítő folyamat keretében megkezdtük a Falufejlesztési Társaságon belül a
Falugondnoki Tagozat megerősítését, lábra állítását. A Falu- és tanyagondnoki Tagozat újjá

szerveződésével megvalósulna az eredeti Kemény Bertalani szemlélet, amennyiben a
Falugondnokok Házát a Tagozat a sajátjaként oktatásra, illetve a falugondnokok
közösségének céljaira működtetné. A szándékot erősítjük, mivel a Falufejlesztési
Társaságnak
a
falugondnoki
erőforrása
a
valódi
tőkéje.
Ez
a
tőke pedig közösségként működtethető és fenntartható csak.




Tanulókörök, népfőiskolai önképzés, ’kispad’ beszélgetések, aktív tudásátadás fejlesztése:
- Helyi gazdaság, alternatív energiák, fenntartható falu-világ témakörben elkészült a
tanulóköri tematikák munka anyaga. A tanulóköri közösségépítő találkozókon
szakmai rásegítést – szemléletformálást folytattunk a háztáji biogazdálkodás
témájában. Több jó gyakorlat, megvalósítható szándék fogalmazódott meg a
találkozók kapcsán, amelyet beépítettünk a tanulóköri tematikákba. A tanulóköri
tematikát a III.Mérföldkőben véglegesítettük és tovább adhatjuk a tanulóköröknek,
kispadoknak a IV.Mérföldkőben. Megalakult a Falugondnoki Tanulókör
kisközösség.(lásd csatolva).
A vértesacsai és a további rendezvényhelyszíneken a humánerő fejlesztési műhelymunkák
összegzése nyomán megfogalmazódtak az ajánlások, konkrét tennivalók a falugondnoki
szolgálatok és a magyar vidék jövője érdekében. Stratégiai kérdések:
- Ki a falugondnok, kié a falugondnokság, - a településé vagy az államé?
- Szükség van a falugondnokra.
- Az új falugondnoki generációk kinevelése az erkölcsi értékek közvetlen átadása nélkül
nem lehetséges. Először meg kell szerettetni, ismertetni a napi munkát, ezt főleg
önkénteskedéssel lehetséges elérni.
- Meglévő megyei-regionális falugondnokságokat segítő szakmai - egyesületi hálózat
mennyire hatékony érdekképviseletet nyújt – egy új szerveződési forma – lásd
Falugondnoki Tagozat lábra állítása beindult…
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Folytatjuk, közvetítjük, népszerűsítjük a jó, előre vivő helyi megoldásokat, gondolkodjunk és
cselekedjünk együtt és máshogy: Önkéntesekkel kalákákat szerveztünk az arra vállalkozó
falvakban, ahol élőben tovább folyhatott a falu helyzetéről, lehetőségeiről az eszmecsere,
miközben az eredményekből a falu is részesül. Erre volt jó példa egyrészt Vértesacsán a
Kemény Bertalan Kutató szoba állagának a rendbe hozása, a szoba és a ház lakhatóvá,
rendeltetés - szerű használatra alkalmassá tétele, azaz falugondnokokat tudunk tanulókörre,
falufejlesztési fórumokra és rekreációra, pihenésre is fogadni, másrészt a fiatalok önkéntes
Nagyapám Háza mester-inas építő táborai (Oszkó, Egyházasfalu).



A projektben, a partnerszervezettekkel együttműködve, a különféle közösségi eseményekbe,
családi napokba, generációk napjára, egyesületi ünnepi rendezvényekbe, fórumokra és
tanulóköri eseményekbe bekapcsoltuk a lakossági érdeklődőket is.

„A” tevékenységcsoport részletesen
1. Önképzés
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről. Amennyiben nem valósult meg
tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.

Projektesemény neve, típusa:

Önképzéshez kapcsolódó módszertani és téma bemutatók, tanulókörök szervezése, rendezése
Időpontok: 2018 03.20., 2018 04.27., 2018 06.07., 2018 06.29., 2018 08.24., 2018 08.28.
Helyszínek: Vértesacsa (2018 03.20, 04.27.,06.07., 08.28.); Jászfényszaru(06.29.); Szárszó
(08.24)
Elszámolni kívánt kontaktus szám: 6 x 30 =180 (lsd. jelenléti ívek)
Az esemény rövid leírása, cél: A falugondnokok sokat tehetnek az önellátó-önfenntartó
gazdálkodási ismeretek tudásának felszínre hozásáért, a tudás átadásával a falubeli, arra
nyitott emberek, családok megtalálásával és bíztatásával, újra helyzetbe hozásáért.
- Háztáji biogazdálkodás témák és szociális érzékenyítés, drámapedagógiai csoportépítő
módszerekkel.
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- Kiállítás a Háztáji biogazdálkodásról c. (10 db összefoglaló-bemutató tábla, hordozható
roll-up formájában)
- Műhelymunka, az aktív állampolgári értékválasztások, személyes kompetenciák
fejlesztése hátrányos helyzetű fiatalokkal és 60 év felettiekkel.
Tapasztalatok, visszajelzések:

-

A helyi természeti értékek – a kisléptékben való gondolkodásért ma már szükséges
tenni a természeti értékekben igen gazdag aprófalvakban, tanyavilágban. Az arra
vállalkozó családok számára jövedelem kiegészítést is jelenthet a háztáji
biogazdálkodás. Többen elmondták, az elöregedő falvakban is vannak jó példák, sőt
oda költöző, elkötelezett fiatalok, párok, akik jó példát jelenthetnek a háztáji
biogazdálkodás felújításában az egész falu társadalma előtt. Sok községi
önkormányzat is gondolkodik a közösségi termelésben, feldolgozásban,
értékesítésben. A tájfajták megőrzése és újratanulása egyben a nemzeti sokszínűségre,
és az élelmiszer biztonságra is jellemző ügyek és az erre való törekvésekre is vannak
jó, elterjeszthető példák az aprófalvakból.

- Civil kurázsi – 30 éves az új magyar népfőiskolai mozgalom/tanulókörök/történeti áttekintés,
könyvbemutató stb…. – Az eseményeken kötetlen eszmecsere formájában bemutattuk a

tanulás, látókör, falukutatás, beszélgető körök..stb). módszerek jelentőségét, jó gyakorlatait a
számos részvevőnek.A különböző településeken tevékenykedő népfőiskolák, kis közösségek
működését elősegítően a megismertetés, a napi információs kapcsolatok kiépítése, a jó
gyakorlatok megosztása hasznos minden kis falu számára.
2. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást,
kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.
Projektesemény neve, típusa:
- Nagy öregek és fiatalok találkozója- 25 éve szolgáló falugondnokok és fiatalabbak közösségi

esemény (Vértesacsa)

- Nógrád megyei falugondnoki hálózat találkozója, humán erőforrás megerősítése,
népfőiskolák.(Csesztve)
Időpont, helyszín:
2018 06.08. de. Vértesacsa
2018 06.12. Csesztve (Nógrád m.),
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30+30=60
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- Falufejlesztési Társaság falugondnoki tagozata megerősítése, identitása, céljai
- Miért és mire jó a tanulókör, népfőiskola (idősek-fiatalok együtt a falu közösségéért)
Tapasztalatok, visszajelzések:

Erősítettük a Falugondnoki Tagozat identitását saját szervezetünkön belül. Szorgalmaztuk,
hogy szerveződjenek meg a megyei falugondnoki egyesületek, s alkossanak egy új
együttműködési formát egymással és a Falufejlesztési Társasággal, - nyilvánvalóan szükséges
az összefogás az aprófalvak érdekérvényesítése céljából is.
Ösztönöztük a részvevőket, hogy a 20/2018. (VII. 09.) EMMI rendelet a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről nevesíti a 16§-ában a népfőiskolák működésének feltételeit, s e feltételek
megteremtéséhez kívánunk szakmai rásegítséget nyújtani.
A népfőiskolák működésében létrejött felnőttképzési tapasztalatok, az egész életre kiterjedő
tanulás módszereinek széleskörű megismerése a kistelepüléseken is hasznos lehet (informális
tanulás, látókör, falukutatás, beszélgető körök..stb).
A különböző településeken tevékenykedő népfőiskolák működését elősegítő szakemberek
egymással történő megismertetése, napi információs kapcsolatok kiépítése, a jó gyakorlatok
megosztása hasznos minden kisfalu számára, ezt szorgalmazzuk közösen a nógrádi
falugondnokok egyesületével.

3. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése,
közvetítése
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről. Amennyiben nem valósult meg
tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.

- Az ebben a mérföldkőben létrejött „Nyugdíjas falugondnokok kisközössége” egyik tagját, önkéntes
munkáját bevontuk a vértesacsai Falugondnokok Házában: a projektben, ebben a mérföldkőben
megvásárolt könyvespolcok leszállítása és összeszerelése megtörtént a részéről. Útiktg.térítést
biztosítottunk az ebben az önkéntes munkában részvevő személy számára több alkalommal,
különösen a nagy távolságra tekintettel, a Szanticska-Vértesacsa-Szanticska útvonalra.
4. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések –
új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel
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Kérjük, nyilatkozzanak az Új Nemzedék Központ felé történő kapcsolattartásról illetve a Szervezet felé
történő adatszolgáltatásról jelen mérföldkő által lefedett időszakra.

Nyilatkozzuk, hogy az UNK felé történő kapcsolattartás folyamatos (Bóka úr, Fejér m.
kapcsolattartó) és az adatszolgáltatás is az UNK online felületén megtörténik.
„C” tevékenységcsoport - részletesen
1. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és
érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának
erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.
Projektesemény neve, típusa:
A mai magyar vidék állapota, mi lesz az aprófalvakkal…
Helyszínek, időpontok
- Alsómocsolád (Baranya m.) 2018 03.01.
- Taliándörögd (Veszprém m.)2018 07.21.
- Vértesacsa (Fejér m.)
2018 08.24.
- Mindszentkálla(Veszprém m.)2018 08.25.
- Vértesacsa (Fejér m.)
2018 08.29.
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 124+107+28+56+30= 345
Célok, témák: helyzetfeltárás, áttekintés, jövőkép alkotás az alábbiakban:

Vidékünk és falvaink ügyében…
Kislépték, gazdaság – meg/túl/élésünk ügyében…
A képességmegtartó népesség, a családok ügyében…
A nép(i)építészet ügyében…

A mostani találkozókon a közéletet érintő, az emberek mindennapi életét befolyásoló
kérdésekkel foglalkoztunk. Magyar vidék, magyar föld, magyar gazdaság, magyar családok falun
egykor és most, történelmi magyar sors, a jövő faluja, a jövő falugondnoka - tanyagondnoka.

Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések… Szó volt róla, hogy az a mérhetetlen földkoncentráció,
ami egyik jellemzője a magyar mezőgazdaságnak és amely olyan állapotot is teremtett itt-ott,
hogy a vagyon mértéke az Eszterházyak birtokával is fölveszi a versenyt, meddig fog terjedni?
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Mi lesz a földbérletek sorsa? Milyen tulajdonviszonybeli változásokat lehet a jövőben
prognosztizálni?
Miért egyoldalú, vagy inkább hiányos a magyar mezőgazdaság, miért a tömegtermelés és miért
marad kihasználatlanul a magyar vidék regionális előnye a szétágazó, diverzifikált
termelésstruktúra háttérbe szorításával.

„Mindennek meg kell változni, hogy ugyanaz maradjon” - A rendvényeken súlyos
kérdésekről esett szó, többek között a népi építészet megőrzéséről, a falu jövőjéről és
megtartó erejéről, a képesség megtartó népességről, kisközösségekről. Nem „csak a fajt, az
egyedet kell védeni, hanem az élőhelyet is” utalva ezzel a falu lehetséges jövőjére és a
lehetséges utakra. A kormányzat fontosnak tartja Pl. a borvidékek fejlesztését, megőrzését, és
persze számtalan pályázat áll rendelkezésre. A rendezvényeken számos falugondnok vett részt
az egész országból, különösen az alsómocsoládi Kemény Bertalan Falufejlesztési, ünnepi
díjátadáson, és országos konferencián (Idén 10 éves Falufejlesztési Társaság által alapított díj,
amit falugondnokok és falufejlesztők kaphatnak meg szakmai javaslat és a díjbizottság
döntése alapján.)
2. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.
Projektesemény neve, típusa:
-

Családi Nap/Vértesacsa, 2018 06.02.
Tanyákon élők családi napja/Lakitelek, 2018 08.04.

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 20+167 fő= 187

Az esemény rövid leírása: Az egész napos programok helyi házigazdája egyrészt Vértesacsa
Önkormányzata, másrészt Lakitelek Község Önkormányzata volt. Lakitelken a fő szervezők a lakiteleki
tanyagondnokok. Szabadidős, barátkozást, kohéziót teremtő, élményt adó közösségi (szeretet)
rendezvények, események.
A lakitelki programban szerepelt:
 szabadtéri főzés – 7 bográcsban fő az étel: csemői, ágasegyházi, bócsai, mórahalmi, tarhosi,
domaszéki, lakiteleki mesterszakácsok
 óriáspalacsinta sütés
 kelebiai lángos
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 Ásotthalom és Tarhos reggeli: zsíros kenyér paprika paradicsom; zsíros kenyér
libatöpörtyűvel
 vidám családi vetélkedő,
 pihenés, meglepetések
 szatymazi Ficánkák fellépése
 Családok tanulóköre – bevezetés a háztáji biogazdálkodásba-gyümölcsészet
A programon vendégként részt vettek a szerbiai Kishegyesi Női Fórum Egyesület tagjai, valamint a
Duna-Tisza-közi falu- és tanyagondnokok a családjukkal.
Tapasztalatok, visszajelzések: A családi rendezvényekkel elsősorban a tanyai helyi hagyományokra,
helyi tudásra összpontosítva közelebb hoztuk egymáshoz a nehezen megközelíthető külterületi lakott
helyen, sokszor elszigetelten élő családokat. Mindenki örömmel, élményekkel gazdagon, jó érzéssel,
egymás iránti megértéssel, békességben, figyelemmel, önzetlenül vett benne részt. A részvevő
családok, tanyagondnokok javasolták, hogy a szeretet/közösségi rendezvényt a jövőben is folytassuk.
A tanyai tanulókörünk pedig a helyi bio módon termelt étkekből készült receptek cseréjéből és
termesztési-elkészítési hagyományainak közreadásából állt, amelyet nagy figyelemmel vettek körül
főleg az idősebbek és az unokák.
Választható tevékenység
„A” tevékenységcsoport - részletesen
helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése:
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.
Projektesemény neve, típusa:

-

Megyei/ regionális falugondnoki civil szervezetek közösségi bázisának, humán erőforrásának
megerősítése közösségfejlesztési-szervezetfejlesztési tréning a megyei falugondnoki
egyesületekkel és falugondnokokkal.

-

Nyugdíjas falugondnokok kisközössége létrejötte

-

Falugondnokok tanulóköre létrejötte

Időpontok, helyszínek:
2018 03.01.Alsómocsolád (Baranya m.),
2018 06. 08.(du.) Vértesacsa,
2018 06.09. Vértesacsa,
2018 08.04. Vértesacsa
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Elszámolni kívánt kontaktusszám: 60+30+30+10= 130

Célok: A Falufejlesztési Társaság és a Falugondnokok Háza szellemi, de egyben gyakorlati műhely. A
humán tréningek célja, hogy közösen keressük a választ a vidék, az aprófalu kihívásaira.


Falugondnokság, mi az értelme



Ki vállalja fel a falut



Ki a falugondnok



Falugondnokság jövője



Falugondnoki megyei egyesületek, Falufejlesztési Társaság viszonya



Tárcákkal való kapcsolattartás, hatékony érdekképviselet



Mit tehetnek a falufejlesztők a falugondnokkal összefogva



Mit akarunk a Falugondnokok Házával



Milyen összefogást látnak jónak a részvevők a vidékért, a faluért, új szövetség…

- témaismertetés, részvevői elvárások, javaslatok egyeztetése
Tapasztalatok, visszajelzések:
Erősítettük, elsősorban a Falufejlesztési Társaságon belül, a Falugondnoki Tagozat identitását, s azt,
hogy szerveződjenek meg a megyei falugondnoki egyesületek, alkossanak egy új együttműködési
formát, - nyilvánvalóan szükséges az összefogás az aprófalvak érdekérvényesítése céljából.
„C” tevékenységcsoport - részletesen
a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése
a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.
Projektesemény neve, típusa:
Nagyapám Háza ’Mester-Inas’, hagyományos házépítő mesterségek, fiatalok önkéntes házépítő
táborai
Időpontok, helyszínek:
- 2018 06.30-07.13. Oszkó (Vas megye)
- 2018 08.06-08.12. Egyházasfalu (Gy-M-S megye)
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Elszámolni kívánt kontaktusszám: 20+20 fő= 40

- Zsúpkészítő alkotótábor, Oszkó
Oszkói önkéntes építőtáborunkban, a zsúpkészítés ősi mesterségének fortélyait ismerhették
meg a fiatalok többek közt öreg/helyi mesterektől. E máig fennmaradt népi építészeti technika
egyedülálló módón ökologikus: sem az előállítás, sem a használat, sem pedig az elbontás
során nem igényel nagy mennyiségű energiát, vagy bármiféle mesterséges adalékanyagot. Az
anyagnak e természetes körforgása köré építettük fel a tábort: aratás, kepe rakás, betakarítás,
csépelés, fésülés, kettőzni és végül fedést készíteni. A kezeink alatt alapanyagból, építőanyag
válik, majd épületszerkezet készül.
Célok:

Tapasztalatok: Összegzésképpen kijelenthetjük, hogy sikeresen végigment a csapat a
zsúpkészítés mesterségének minden folyamatán úgy, hogy jutott idő más népi építészeti
munkafolyamatok kipróbálására is.
„Légy Te is ismerője egy ma már nagyon ritka, de évszázados múltú építőmesterségnek”.
-

Egyházasfalui vályogkészítő alkotó tábor

Célok: Az egyházasfalusi önkéntes építőtáborban a fő projekt a szalmabálaszerkezet
vályogtapasztása. kívül-belül.
Munkafolyamatok:
-

szalmabála falazatok szakszerű vályogtapasztása;

-

belső oldali dekor vakolatok készítése

Tapasztalatok, visszajelzések: A résztvevők az erős elméleti bemutató mellett elsajátíthatták a
különböző anyagkeverési arányokat,megismerhették a keverékekekhez felhasznált anyagok
minőségeit, megtanulhatták a pótló tapasztás fortélyait és a belső alapvakolat készítés
mesterfogásait a gyakorlatban idősebb helyi mesterektől.
CSAPATmunka-csapatenergiákkal: Nagyon sokféle ember gyűlt
össze. A más-más szakterületekről, különböző életszakaszból, különböző céllal érkezett
résztvevők mégis nagyon hamar homogén csapattá fejlődtek.
Nyilatkozom, hogy a mérföldkő időszakában
esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam.

a

projektre

vonatkozó

környezetvédelmi

és

Jelen szakmai beszámolóhoz benyújtott és alátámasztott kontaktus szám összesen: 942 fő
Kapcsolódó kifizetési igénylésben elszámolni kívánt kontaktus szám összesen: 942 fő

Helység, dátum
Vértesacsa, 2018-09-13

Hivatalos képviselő neve
Fáy Dániel elnök
Emberi Erőforrások Minisztériuma
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