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Beszámoló rövid összefoglaló
•

A projekt eszközeivel, a IV. 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 56 db rendezvényen, eseményen 1841 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 is, sőt Zalában is volt egy háztáji biogazdálkodással
kapcsolatos eseményünk. Projektet gazdagítja az a tény, hogy idén 30 éves Falufejlesztési
Társaság, ezért különösen fontos, hogy lábra álljon a Társaság falugondnoki tagozata, - 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… A falugondnoki 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 az 56 db rendezvény, esemény alkalmával
bevontunk érdeklődő, nyitott fiatalokat, önkénteseket, sőt kifejezetten számunkra
szervezünk több falufejlesztési programot középiskolákban az Ormánságban, Vas és Zala
megyékben. 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.
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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.
Az eszközbeszerzésből ebben a mérföldkőben, egyenlőre árajánlatokat kértünk az informatikai
eszközök beszerzése érdekében, de mivel sok programunk volt, egyenlőre a programok,
rendezvények költségeinek finanszírozásával voltunk elfoglalva. Így a tervezett eszközök, bútorok
beszerzését az utolsó mérföldkőben valósítjuk meg. Önkéntes munkával sikerült rendbe hozni a
korábban tönkrement, vizesedő helyiséget, s ebben a mérföldkőben megkezdtük a Kemény Bertalan
Kutató Műhely szobájának a kialakítását, a könyvespolcokat már beszereltük. Ennek a közösségi
helyiségnek teljes felújításába bevontunk több önkéntest is.
-

-

-

Figyelemmel voltunk a projekt kötelező arculati elemeire és a teljes IV. Mérföldkő
tevékenységének a szükséges dokumentálásra, - különösen a jelenléti íveken feltűntetett
részvevők életkorára odafigyeltünk.
Ebben a mérföldkőben még nem sikerült elérni a tervezett kontaktus számot, ill. volt
lemaradásunk is, azonban az utolsó, immár egy éves mérföldkőben pótoljuk a lemaradást,
melyet az is segít, hogy immár nem csupán félév, hanem egy esztendő áll a
rendelkezésünkre. Projekt szerint elsősorban 10-30 fős népfőiskolai tanulóköröket
szervezünk, tehát a mi esetünkben nem nagy létszámú sport vagy kulturális eseményekről
van szó, így nem könnyű biztosítani a tervezett kontaktus számot. Rendezvényeink,
eseményeink száma azonban jóval meghaladja az elérni kívánt számot, ez is mutatja a projekt
iránti érdeklődést, bizalmat, nyitottságot.

•

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 az utolsó mérföldkő időszakában 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. Őket Alsómocsoládra, a hagyományossá vált
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•

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
kutató műhely, kiállítás létrehozását, s ennek az avatása képezi az idén 30 éves a
Falufejlesztési Társaság programjainak gerincét egyrészt Vértesacsán, másrészt a
partnerszervezetekkel együttműködve szerte az országban.

● 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 létrehoztuk és kiadtuk a IV.Mérföldkőben. A tudást és gyakorlatot
továbbadtuk a IV.Mérföldkő tanulóköri-népfőiskolai eseményein.( A kidolgozott
népfőiskolai képzési programokat csatoltuk).
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. Ezzel kapcsolatban számos eseményt
szerveztünk, különösen megemlítjük a falugondnoki tanulóköröket és a tanyafórumokat.
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…

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1134 Budapest, Váci út 45/c

•

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 tudjuk a közeljövőben.

•

A projektben, a partnerszervezettekkel együttműködve, a különféle közösségi eseményekbe,
családi napokba, generációk napjára, egyesületi ünnepi rendezvényekbe, fórumokra és
tanulóköri eseményekbe bekapcsoltunk lakossági érdeklődőket is, különösen Vértesacsán, a
Falugondnokok Házaban megvalósított népfőiskolai eseményekben.

„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, népfőiskolák
szervezése, rendezése
Időpontok a vértesacsai helyszínen
1./ Vértesacsa

2019 01.29.

31

Népfőisk-érzékenyítő
műhelymunka

2./ Vértesacsa

2019 02.17.

20

Népf.közösségépítés

3./ Vértesacsa

2019 02.22.

31

Népf.hagyományőrzésértékfeltárás

4./ Vértesacsa

2019 01.26.

18

Falugondnok.-tanyagondnok
tanulókör

5./Vértesacsa

2019 01.05.

13

Határjárás tanulókör
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6./Vértesacsa

2018.09.16.

42

Népfőisk.tanulókörtapasztalatcsere fórum

7./Vértesacsa

2018.10.12.

25

Népfőisk.tanulókör

8./Vértesacsa

2019.02.03.

31

Népfőisk.közösségépítés

9./Vértesacsa

2019 02.28

30

Népfőisk.műhelykönyvbemutató

10./ Vértesacsa

2018 11.05.

25

Népfőisk.tanulókör

11./ Vértesacsa

2018 11.25.

26

.Népfőisk.tanulókör

12./Vértesacsa

2018.11.26.

22

Népfőisk.tanulókör

13./Vértesacsa

2018 12.03.

12

Önképzés-népfőisk.tankör

14./Vértesacsa

2018.12.5.

13

.Önképzés-népf.-tankör

15./Vértesacsa

2018.10.7.

30

Népfőisk.tankör

16./Vértesacsa

2018 12.9.

30

Vértesacsa és környéke
értéktárak örökségi nap

17./Vértesacsa

2019 02.25.

8

Fg-TG.tanulókör

18./Vértesacsa

2018 11.15.

30

Népf.tankör-népi építészet

19./ Vértesacsa

2018 12.12.

10

Önképzés-tanulókör

20./Vértesacsa

2018 10.27.

20

Népf.Magyar neveléskönyvbemutató

21./Vértesacsa

2018.11.8.

12

Önképzés tankör

22./Vértesacsa

2019 02.07

15

.FG.TG.tankör-MÉSZ-szel

23./Vértesacsa

2018 11.17.

20

Önképzés-tankör

24./Vértesacsa

2019 02.18.

8

FG-TG.tankör

25./Vértesacsa

2018 11.30.

20

.Földfórum természetvéd.tankör

Egyéb helyszínek és időpontok:
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Kecskemét
29 fő

2018 11.28.

Kishantos
2019.02.19. 7 fő

2018
11.29.

13 fő

Szentkirály
2018
12.06.

21 fő

Tilaj
2019.02.24. 35

Budapest-Megyeháza
2018 12.05

32

Vasvár
2019
02.24.

42 fő

Veszprém
2019.02.19. 42 fő

Pásztó
2019 01.26.

52 fő

.Népfőisk.találk.ism.terj.Nagy
Magyarok c.

75 fő

Népfőisk.-háztáji
biogazd.kiáll.+műhelymunka

Sellye
2019 02.24

Elszámolni kívánt kontaktus szám: 35 esemény =887 (lsd. jelenléti ívek)
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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.
- Kiállítás a Háztáji biogazdálkodásról c. (10 db összefoglaló-bemutató tábla, hordozható rollup 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.

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

események
Időpont, helyszín: Egervölgy

2018.11.23.

105

Megyei
Falugondnoki
találk.
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Répceszemere

2018.12.3.

26

Megyei
Fg.Találk.

42

Vas megyei
FG.Találk.

Szalafő

2019 02.19.

Elszámolni kívánt kontaktusszám 3 db rendezvényen 173 fő
- 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 rásegítést 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.

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 előző mérföldkőben létrejött „Nyugdíjas falugondnokok kisközössége” több tagját,
önkéntes munkáját bevontuk a vértesacsai Falugondnokok Házában: a projektben többen
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résztvettek a Kemény Bertalan Kutató Műhely (szoba) rendbe hozásában a Falugondnokok
vértesacsai házában, számukra útiköltség térítést fizettünk, Pl. Szanticska (Abaújlak) – Vértesacsa
útvonalra a nagy távolság okán.
4. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések –
új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel
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:

Kecskemét

2018 11.16.

100 fő

Élhető magyar
vidék-jövő konf.

Szigetvár

2018 10.25

102 fő

Orsz.Falugondnoki Konf.

Szigetvár

2018
10.26.

103 fő

III.Orsz.Falugondnoki
Szakmai Konf.

Tanyafórumok 11 db

Bugac

2019 01.30.

23 fő

Tanyafórum

Csengele

2019 02.27

30

Tanyafórum

Csengőd

2019 02.26.

39

Tanyafórum

Kunpeszér

2019 02.27.

23

Tanyafórum

Lőkösháza

2019 02.14.

43

Tanyafórum

Mélykút

2019 02.26

43

Tanyafórum
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Mezőhegyes

2019 02.14.

22

Tanyafórum

Pátka

2019 02.12.

20

Tanyafórum

Szentkirály

2019 02.12.

22

.Tanyafórum

Jakabszállás

2019.01.31.

28

Tanyafórum

Tiszajenő

2019 02.25.

35

Tanyafórum

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 3 db konferencia, 305 fő + 11 db tanyafórum 330 fő=635 fő
Célok, témák: helyzetfeltárás, áttekintés, jövőkép alkotás az alábbiakban konferenciákon és a
tanyafórumokon:

Vidékünk és falvaink ügyében…
Kislépték, gazdaság – meg/túl/élésünk ügyében…
A képességmegtartó népesség, a családok 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: A Falufejlesztési Társaság több szervezet együttműködésével
rendezte meg az "Élhető Magyar Vidék, Jövő..." című műhelykonferenciát Kecskeméten, a megyei
Katona József Könyvtárban (Piaristák tere 8), igen gazdag programmal és kitűnő
előadókkal, egyetemi tanárokkal, sikeres agrárszakemberekkel és nagyon
figyelmes, értő hallgatósággal.
Kitekintés a jövőbe - Miről szóltak az előadások, konzultációk, csupán tőmondatokba sűrítve:
Az ország, fejlettség tekintetében szétszakadt. De nem is ketté, hanem
inkább töredezetté vált. Már ma is így van, de még inkább így lesz a jövőben.
Az a kérdés, hogy az egyes települések, főleg az aprófalvak, tanyavidékek hova tartoznak majd? A
leszakadókhoz vagy a dinamikusan fejlődőkhöz, esetleg a nehéz
küzdelmek árán a talpon maradókhoz. A kiüresedőkhöz, vagy az okos népességtől dúsítottakhoz.
Nagyon nagy a tét, igazi kihívás, melyet nem más, mint az utánunk
következő nemzedék fogja szó szerint is értékelni, sőt a bőrén érezni a mai
és holnapi tetteinket. De, hogy ez nekünk -addig is- szenvedést,
vergődést hoz, vagy életerős élményeket, az rajtunk is múlik.
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A témát, mely végig kísérte a tanácskozást, Csatári Bálint (MTA emeritus
kutató) vetette fel e szavakkal: az Okos Falu programja és az Európai Unió
projektjei.Ma nem áll meg magában egy (kis)település. Térségben, más településekkel
való együttműködésben képzelhető el versenyképességük. Legyen
ez önkormányzat a maga intézményi hálózatával vagy szellemi és anyagi,
termelési potenciál…
Minden előadót külön-külön nem említek. A valódi újításokat mondom, nevek említése nélkül.

•

Az agrárium mai gyakorlatának tarthatatlansága.

•

Az elárvult házak, belterületek sorsa.

•

A termékszerkezet és az emberi munka összefüggései.

•

Az okos falu csak okos emberekkel valósítható meg.

•

A tömeges agrártermelés "özönvíz-kori" stagnálása és az igazi innováció.

•

Falukép kontra új települési belsőségek.

•

A kistermelés reneszánsza.

•

Az ökogazdálkodás helyett organikus alapú gazdálkodást.

•

Az emberi közösségek minősége falun.

•

Művelődés és könyv, szemben a feleslegesen használt (ártó) telekommunikáció.
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•
•
•

Népesség csökkenést eredményező, a mai trendet megszüntető, termelésbe
vett kapacitások.
Fehér foltok, elnéptelenedett falvak és feldúsított települési centrumok.

Falukutatás és a falu belső tartalékainak feltárása, jövőkép, helyben
maradás, élhető falu, élhető vidék.

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:

Vértesacsa

2018.12 22.

42 fő

Családok adventje

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 1 db esemény= 42 fő
● Vértesacsa CSALÁDI ADVENTJÉT, a Falu a családok családja c.
Program:
1) Élőállatos betlehemi jászol, Máriával, Szt. Józseffel és a „kisdeddel”, felette világító
csillaggal és körben elhelyezett gyertyákkal
2) Szeretetvendégség (édesség, forralt bor, tea)
3.) Élőzene, biblia-részlet és vers felolvasás
Tapasztalatok, visszajelzések: A családi rendezvényen elsősorban a falusi helyi hagyományokra, helyi
tudásra összpontosítva közelebb hoztuk egymáshoz a nehezen megközelíthető helyen, sokszor
elszigetelten élő családokat. Mindenki, főleg fiatal családosok örömmel, élményekkel gazdagon, jó
érzéssel, egymás iránti megértéssel, békességben, figyelemmel, önzetlenül vett benne részt.
Választható tevékenység
„A” tevékenységcsoport - részletesen
helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1134 Budapest, Váci út 45/c

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:

Alsómocsolád

2018 11.27.

30 fő

Jövő-szövő
műhely –
közösségi
vállalkozással az
élhetőbb életért

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 1 db esemény 30 fő= 30 fő

Tapasztalatok, visszajelzések:
Erősítettük az új típusú közösséget, közösségi vállalkozást falun. Mintaprojekt kezdeményezési céllal,
- nyilvánvalóan szükséges az összefogás az aprófalvak népességének a megújulása 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
táborainak záró szakmai, ünnepi eseményei
Időpontok, helyszínek:

Vértesacsa

2018 11.22.

30

Nagyapámháza
évzáró

Drávafok

2018 11.24.

43

Népf.-gyümölcsészeti
találk.gazd.kult.örökség
nap

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30+43 fő= 73 fő
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Tapasztalatok: Összegzésképpen kijelenthetjük, hogy sikeresen végigment a fiatalok csapata a
zsúpkészítés, vályog 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”.
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.
- A drávafoki programunk pedig egy élő párbeszéd volt a természetszerű gyümölcsös műveléséhez.
Nagy sikere volt, s az ország minden részéből érkeztek a részvevők…folytatjuk a gyakorlati-szellemi
kapcsolatépítést, tudás átadást.
Nyilatkozom, hogy a mérföldkő időszakában
esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam.

a

projektre

vonatkozó

környezetvédelmi

Jelen szakmai beszámolóhoz benyújtott és alátámasztott kontaktus szám összesen:1841 fő
Kapcsolódó kifizetési igénylésben elszámolni kívánt kontaktus szám összesen: 1841 fő

Helység, dátum
Vértesacsa, 2019-03-12.
Hivatalos képviselő neve
Fáy Dániel elnök
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