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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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M O L N Á R  M E L I N D A

F alugondnokoknak, lelkészek-
nek, polgármestereknek, il-
letve közösségfejlesztésben 

érdekelteknek nyújtott elemző és 
előremutató programot a hétvégén 
a Romániai Falugondnokságok Szö-
vetsége.

Falugondnokság

Kemény Bertalan nevéhez fűződik 
a falugondnoki szolgálat létrejötte 
Magyarországon. A kertészmérnök-
ből lett, barátságos és következetes 
falufejlesztő dolgozta ki a módszert, 
amely azóta Magyarországon, Er-
délyben és a Vajdaságban emberek 
százezrein segít, akik apró falvak-
ban, tanyákon magányosan, sze-
rény körülmények között élnek. 
A szolgálat Magyarországon 1990 
óta működik, törvényi szabályozás 
szintjén 1996-ban jelent meg. 
Balázs Sándor, a Romániai Falu-
gondnokságok Szövetségének elnö-

ke így foglalja össze: „segít annak, 
aki már nem tud segíteni magán”. A 
romániai szervezet tizenegy éve ala-
kult, Kemény Bertalan biztatására. 
Sajnos, hazánkban eddig nem sike-
rült a szolgálat törvényi szabályozá-
sa: egyházak, segély- és civil szerve-
zetek biztosítják a hátterét, anyagi 
fedezetét pedig nagyrészt a Bethlen 
Gábor Alap. Hargita megye kivétel: 
a megyei tanács rendszeresen ír ki 
falugondnoksági pályázatot.

Szintet lépett

A szövetség kisebb-nagyobb talál-
kozóin kezdetben a szociális gon-
dokkal foglalkoztak, később a kö-
zösségszervezés témában a kaláka 
intézményét újították fel – számos 
eredményes kalákát szerveztek.
Idéntől Magyarország kormányának 
támogatásával a közösség fejlődé-
sét, erősítését segítik. A karácsony-
falvi rendezvénysorozaton a falu 
gazdasági megerősödésének elmé-
leti és gyakorlati kérdései voltak a 
középpontban.

Bálint-Benczédi Ferenc, a Ma-
gyar Unitárius Egyház püspöke a 
közösségért végzett munka tekinte-
tében az egyház, az önkormányzat 
és a Romániai Falugondnokságok 

Szövetségének együttműködésében 
látja a jövőt. „Egymásban ne ver-
senytársat lássunk” – fogalmazott.

A vidékfejlesztés szelíd 
módszere

A Falugondnokságok Duna–Tisza 
Közi Egyesületének munkatársától, 
Sümeginé Ország Edittől megtud-
tuk: 1500 tanya- és falugondnokság 

Magyarország népességmegtartó 
képességét munkálja. Létrejöttében 
szükség van a helyi akaratra, egy 
emberre és gépjárműre. A szolgálta-

tás személyválogatás nélküli, élet-
helyzetfüggő és ingyenes. 

Majdnem három évtized során 
sokat változott a falugondnokok 
munkaköre. Volt falurombolás, vál-
tozott az egészségügyi, szociális és 
államigazgatási rendszer, a gazda-
sági, közigazgatási és jogi környe-
zet. A bedőlt hitelek miatt városról 
tanyára költöztek a családok – meg 
kell tanítani őket ott élni. Megszűnt 

a háromgenerációs család, elmagá-
nyosodnak az emberek. Iskolákat 
zártak be, elköltöztek a fi atal csalá-
dok – csak járművel küzdhetők le 

a távolságok. Leépültek a kis tele-
pülések önkormányzatai is. A falu-
gondnokság helyben nem elérhető 
szolgáltatásokat nyújt. Új feladatok 
jelentkeztek az idősek egészségrom-
lásával, például a napi egyszeri me-
leg étkezés biztosítása. Ország Edit 
hiszi: a vidékre szükség van. Ha 
nem lesz falu, nem lesz város sem. 

Jelen és jövő

Cseke Miklós, Oklánd község pol-
gármestere hálás, amiért Kará-
csonyfalva az állandó helyszíne a 
szövetség rendezvényeinek, és ami-
ért odafi gyelnek azokra, akikre a 
család vagy a szomszéd nem.

Az előadásokat erdélyi szakem-
berek tartották. Szó volt falufejlesz-
tésről, az egység gazdaságtanáról, 
a vidéken való boldogulás lehető-
ségeiről. Történelmi távlatban is 
rátekinthettek a részvevők azok-
ra az önszerveződési formákra, 
amelyek a falusi gazdasági életet 
mozgatták. Jövőképet nyújtó volt 
a karácsonyfalvi, magyarzsákodi 
és gyulakutai fi atal gazdák, illetve 
szakemberek által megosztott ta-
pasztalatok sora, amelyek alapja a 
szülőhelyen való boldogulás hite, a 
családi erőforrások.

Ha nem lesz vidék, nem lesz város sem
Kárpát-medencei falugondnok-találkozó, munkaértekezlet és konferencia Karácsonyfalván

• Falvaink gazdasági 
megerősödésének lehe-
tőségeire fókuszáltak az 
előadások, tapasztalat-
megosztások a Romá-
niai Falugondnokságok 
Szövetségének három-
napos munkaértekezle-
tén és konferenciáján. 
A helyszín, Homoród-
karácsonyfalva kiváló 
példaként szolgált erre: 
a közelmúltban még azt 
vetítették előre, hogy 
2020-ra ez a falu rajta 
sem lesz a térképen. 
A helyben lakó, fiatal, 
összetartó, kalákázó 
családok megélhetési 
álmai rácáfoltak erre.

Balázs Sándor: Erdélyben húsz 
falugondnokság lát el zömmel 
szociális feladatokat

▾   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

KULTÚRÁLIS PROGRAMOK

A kulturális programban fellépett Sorbán 
Enikő népdalénekes, Könnyű Sándor, a 
göttingeni filharmónia tagja, valamint a 
HIFA Románia Egyesület kerekesszékes 
tánccsoportja.

„ Azért dolgoznak, hogy 
a fi atalok ne vándorol-
janak el és az idősek 
méltóságteljesen, saját 
hajlékukban élhessék 
életüket, ugyanakkor 
a vidék visszanyer-
hesse valódi arcát.




