
MOBIL 
EGÉSZSÉGÜGY 
Házhoz vitt 
orvoslás

SZIMFÓNIA 
Színpadra 
születtek

ARANY KUPA 
Az álmok 
színházában

www.fete.hu   I   facebook.com/felzarkozotelepulesek 

A FELZÁRKÓZÁS LÉPÉSEI
FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK 2022

01



02
FO

TÓ
: M

AJ
OR

OS
 Á

RP
ÁD

 C
SA

BA



03

FELELŐS SZERKESZTŐ: BŐLE TAMÁS    SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: KISS DÁVID, ROMHÁNYI TAMÁS    MUNKATÁRS: KARÁCSONY NOÉMI, KURJA TÍMEA, 
ROZGONYI-HORVÁTH ÁDÁM    FOTÓ: KOVÁCS BENCE, MAJOROS ÁRPÁD CSABA, FETE-TELEPÜLÉSEK   LAPTERV: SKRAPITS BORBÁLA    FELELŐS KIADÓ: LANTOS SZILÁRD    
E-MAIL: KOMMUNIKACIO@MALTAI.HU    HONLAP: WWW.FETE.HU    SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1125 BUDAPEST, SZARVAS GÁBOR ÚT 58-60.    NYOMDA: PALETTA PRESS  

…mi azért megyünk oda, hogy a nyomor ne öröklődjön 
tovább, nekünk elsősorban a gyerekekkel van dolgunk. 
Amikor a legmélyebb nyomorban élő kisgyermekekre 
tekint a társadalom, nemcsak megengedi, de el is várja, 
hogy jelenjen meg valamiféle segítség. (…) Ezért is állnak 
programjaink fókuszában a gyermekek. Ide születnek, 
ezekre a településekre, és a megérkezésük pillanatától 
ők maguk jelentik a reményt. 
VECSEI MIKLÓS
miniszterelnöki biztos
Felzárkózó települések
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A Felzárkózó települések 2019-es elindítása óta 
évről évre bővül a programba bevont falvak 

száma, az országban egyre több helyen nyitják 
meg kapuikat a Jelenlét Pontok, és nyújtanak 

segítséget egy jobb, méltóbb élethez.
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Békés

Fejér 

Pest

Jász-Nagykun-Szolnok

Tolna

Veszprém

Heves

Zala 

Hajdú-Bihar

Somogy 

Nógrád

Baranya
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Mátraverebélyen szépen sorban 
kipipálták a Tetőkommandó listáját, a 

papíron szereplő mindhárom ingatlan 
felújítása elkészült az év végére.

Az egyik oldalon igény, a másikon 
tudás és akarat – a találkozások 
eredménye pedig 247 darab vászonzsák, 
amelyeket Kastélyosdombón, a helyi 
varróklubban szorgoskodó asszonyok 
állítottak elő.

850

06 SOROLÓ
Tiszaburán nagyüzemben dolgoztak az angyalok: 
a családok számára 215, az óvodásoknak 220, az 
általános iskolások számára 415 darab, ajándékokat 
rejtő dobozt szállítottak ki a 
karácsonyi ünnepek előtt.    

A brazil futballisták 20 
foknál hoszújjú mezt 
húznak. A olaszok 15 
foknál kesztyűt kérnek, 
a görögök 10-nél 
visszakérdeznek, hogy 
biztosan kint lesz-e 
az edzés. Az értényi 
focisták azonban még 
a mínuszokban sem 
tétováznak. Lehet fagy, 
szél vagy dér, esetleg 
mindez egyszerre, a 
vasárnap reggeli edzés 
szent. Mert a foci... 
mert Dani bácsi... mert 
a csapat.

Földterület ne maradjon 
megműveletlenül – alaptétel 
ez a Felzárkózó települések 
programjában, és ennek 
megfelelően a nulladik naptól 
fontos elem a családok bevonása 
a Kiskert-programba. Jelenleg 
közel négyezer család műveli 
már meg a háza mögötti 
parcellákat.

3

-2

3878

247



A foci mindenhol mindent visz, de azért van 
élet a futballpályán kívül is: Lakócsán a judo 
lett a népsport, minden héten rendszeresen 
huszonöten jelentkeznek edzésre. 

A Fete 2019-es indulása óta egyre 
több helyszínen, egyre több 
sportágban – labdarúgás, karate, 
pingpong, teqball, boksz, judo, 
kettlebell, konditermi edzés – már 
több, mint 6000 gyereket vontunk 
be a rendszeres, edzők által tartott 
sportfoglalkozásokba. 

Tíz megyében, ötvenkilenc 
településen több mint hatszáz, 
főzésre is alkalmas kályhát 
adtak át a rászorultaknak 
a Fókuszban a gyermek 

munkatársai még a hideg beállta előtt, ezzel segítve a 
hátrányos helyzetű kisgyerekes családokat. A kályhák 
mellé megfelelő csövek, könyökök és füstérzékelő is járt, 
így vigyázva a házra és a benne élők biztonságára. 

9

A balajti Jelenlét Pont 
konyhájában csúcsra 
lett járatva a sütő, az 
adventi készülődés 
során pontosan 660 
darab linzert készült 
közösségi munkában. 
„Minden háztartásba 
egy kis csomaggal 
és rövid karácsonyi 
idézettel kopogtattunk 
be. Sokan meghatódva 
fogadtak bennünket, 
hálásak voltak, hogy 
gondoltunk rájuk.”

Novemberben Alsószentmárton 
érdemelte ki az aranyérmet: a faluból 

kilencen helyezkedtek el az elsődleges 
munkaerőpiacon, ezzel pedig a 118 Fete-

település nem hivatalos versenyében a 
baranyaiak nyertek.

6100+

25
660

17

07

Felsődobszán, valamint a szomszédos 
Hernádkércsen textiltermék összeállító képzés 
indult, a két faluból összesen tizenheten 
tanulnak lemorzsolódás nélkül a többhetes 
tanfolyamon.  

640



Csillagok születnek

08

Egy húr finom megpendítése, egy időben megütött cimbalom,  
egy jó ütemben megfújt trombita, egy pontosan lefogott 
hang – apró feladat, amely mégis hatalmas siker. A Szimfónia-
tanítványoknál ez a sok kis apró lépés óriási „távolsággá” nőtte ki 
magát, 2021 őszén a Zeneakadémián és a Belügyminisztériumban 
is felléphettek a legtehetégesebbek.

SZIMFÓNIA

A zene összeköt, 
felemel, tiszteletet 
ad és kér



oktatási módszer a pedagógia, a zenepedagógia, vala-
mint a szociális és közösségfejlesztő munkák területeit 
kapcsolja össze, miközben segíti a problémákkal küzdő 
gyermekek beilleszkedését, formálja kapcsolataikat és 
kitartásra ösztönöz. Ahogy egyre jobban elmélyülnek a 
tanulásban, úgy érkezik egyre több pozitív visszajelzés 
környezetükből, és ezzel egyenes arányban nő az önbi-
zalmuk, a saját magukba vetett hitük: képes vagyok rá.  
És tényleg képesek rá, sőt, még jóval többre is! Így történ-
het meg, hogy Magyarország legszegényebb településeiről 
érkező szimfóniás diákok több száz fős közönség előtt, il-
lusztris színpadokon játszhatnak egyenrangú félként el-
ismert művészekkel, ahol az utolsó hang lecsengése után  
hosszú percekig tartó tapssal köszöni meg a közönség az 
élményt. Azt az élményt, amit ők nyújtottak. 

Vastapssal ismerte el a közönség a 
szimfóniás gyerekek előadását a 
teltházas Zeneakadémián ősszel, 
miután a Danubia zenekar meghí-
vására előadták repertoárjuk egy 
részét. A szűnni nem akaró taps 
egyszerre szólt a művészi minő-
ségnek, a tehetségnek és a szor-
galomnak. Néhány nappal később a Belügyminisztérium 
zsúfolásig megtelt dísztermében tapsoltak felállva az or-
szág leghátrányosabb  falvaiból érkező ifjú zenészeknek a 
vendégek – és ez a taps is a művészetüknek szólt. Kiérde-
melték. Saját jogon vívták ki maguknak.
A felzárkózó településeken élő gyerekek számára a kö-
zös zenélés sokkal többet jelent, mint egy egyszerű kü-
lönóra. Sokuknak menedék a mindennapos nehézségek 
elől, másoknak segítség hátrányaik ledolgozásában, vagy 
éppen remény egy jobb életre. A Venezueálából adaptált 
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HOPPÁ!
A tarnabodi és 
tarnazsadányi 
szimfóniások 
már külföldön is 
felléptek, 2019-
ben Salzburgban 
koncerteztek.
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A felzárkózó településeken élők egészségi 
állapota elmarad a hazai átlagtól, miközben 
az alapvető ellátáshoz való hozzáférésük a 
távolságok, a költségek és a rossz közlekedési 
lehetőségek miatt többszörösen nehezített, 
így számukra a mobilitásra épülő egészségügy 
nem az extra, hanem az egyetlen elérhető 
orvosi szolgáltatást jelenti.

MOBIL EGÉSZSÉGÜGY

Helybe jön 
a segítség

Mobilitás, önálló 
működés, modern 
felszereltség



értékelheti a helyben elvégzett vizsgálatok eredményeit, 
illetve egyeztethet a szükséges kezelésről és írhat fel e-re-
ceptet. A mozgó rendelő egyaránt alkalmas klasszikus és 
telemedicinás orvosi ellátásra, szűrő- és laborvizsgálatok 
elvégzésére, és – szükségszerűen reagálva a mindenna-
pokra –, koronavírus tesztelésre, valamint Covid-elleni 
védőoltás beadására is. 
Abban az esetben, ha a településen rendelkezésre áll or-
vosi rendelő, a hordozható eszközcsomaggal az asszisz-
tensi szakszolgálat rövid idő alatt berendezi a helyiséget.  
A telemedicina szolgáltatás a teljesértékű magyar házior-
vosi rendszer, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér (EESZT) MiniHIS rendszerét használja, így a rendelés 
végeztével a paciens rögtön kézhez kapja az ellátásáról ké-
szült ambuláns lapot, szükség esetén a beutalót a szakren-
delésre, az elkészült orvosi dokumentáció pedig azonnal 
elérhető lesz az EESZT felületén.

Magyarország leghátrányosabb helyzetű falvainak har-
madában nincs állandó háziorvosi szolgálat, ötödében  
pedig tartósan betöltetlen a praxis, így az ott élők 
rendszeres orvosi ellátása kizárólag mobilis, házhoz  
vitt megoldásokkal biztosítható folyamatosan. A Mál-
tai Szeretetszolgálat ezt felismerve 2021 őszén elin-
dította a telemedicina szolgáltatást, amely a Felzár-
kózó települések program helyszíneire viszi el a már 
sokszor évek óta hiányzó egészségügyi alapellátást.  
Az innovatív telemedicina szolgáltatás fő eleme a Mobil 
Egészségügyi Központ, egy kisbuszban kialakított, min-
den szükséges géppel felszerelt modern háziorvosi rende-
lő szakképzett asszisztenssel és online kapcsolatban lévő 
orvossal. A saját erőforrásra támaszkodó, élő internetes 
kapcsolat segítségével megvalósuló rendelés során a fi-
zikailag máshol tartózkodó orvos valós időben beszélhet 
a pácienssel, követheti figyelemmel az ápoló munkáját, 
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HOPPÁ!
A mobil 
rendelő saját 
aggregátora 
révén külső 
segítség 
nélkül is 
teljesértékű 
munkára 
képes bárhol, 
bármikor
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Az eredetileg háziorvosi 
feladatok ellátására 
szánt Mobil Egészségügyi 
Központ fontos szerepet 
kapott a koronavírus 
elleni küzdelemben. 
A felzárkózó településeken 
közel ezer adag védőoltást 
adtak be munkatársaink 
az év utolsó hónapjaiban 
a jelentkezőknek.
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A jó látás
esélye

14 SZEMÉSZETI SZŰRŐSZOLGÁLAT

Az alapvető orvosi ellátás mellett kiemelt figyelmet érde-
melnek a megelőzést szolgáló szűrések, így a Felzárkózó 
települések programjában nagyon fontos szerepet kap a 
Máltai Szeretetszolgálat szemészeti szűrőbusza, amellyel a 
településen egy-egy iskola vagy óvoda teljeskörű szűrését, 
akár 150-200 gyermek vizsgálatát is elvégzik egy nap alatt.  
A műszeres látásvizsgálatból, látásélesség- és térlátás szű-
résből álló vizsgálatokat szükség esetén a szűrőbuszon 
berendezett szemészeti rendelőben folytatják, ahol videó-
rendszer révén lehetőség van azonnali, gyermekszemész 
orvossal való konzultációra is. Akik szemüvegre szorul-
nak, azok helyben ki tudják választani a megfelelő kere-
tet a több száz darabos kollekcióból, amelyet ott rögtön a 
fejükre is igazítanak, majd miután elkészülnek a szemüve-
gek (jellemzően egy-két hét), védőtokkal és törlőkendővel 
együtt térítésmentesen meg is kapnak.   

A gyengébb iskolai teljesítmény 
és rossz magatartás hátterében 
sokszor az elmaradt, az időben fel 
nem ismert, és így nem is kezelt 
problémák állnak. 

Az időben felismert 
látásproblémák 
gyerekkorban még 
jól korrigálhatóak

HOPPÁ!
A szemészeti 
szűrőbusz 
munkatársai 
2021-ben több, 
mint 4000 
gyermeket 
vizsgáltak meg, 
közülük végül 
410 kapott 
szemüveget.



HOPPÁ!
A program 
során  több 
mint 800 kutya 
ivartalanítására, 
és 250 örökbe-
adására került 
már sor

15FELELŐS ÁLLATTARTÁS

A legszegényebb településeken állandó probléma a kó-
bor kutyák jelenléte, a jellemzően kerítés nélküli porták 
miatt szabadon kószáló, gyakran falkába verődő állatok 
nemcsak járványügyi, de komoly közbiztonsági veszélyt 
is jelentenek gyerekre és felnőttre egyaránt. A Felelős 
állattartás program keretein belül a kóborló kutyákat 
beazonosítják, majd gazdáik kérésére térítésmentesen 
ivartalanítják, ezzel egyidejűleg az állatok megkapják a 
szükséges védőoltásokat, féregtelenítést és az azonosító 
chipet. Az adatokat rögzítik a központi nyilvántartás-
ban, mindezzel párhuzamosan pedig intenzív, a felelős 
állattartással kapcsolatos szemléletformálás is zajlik.  
Ősszel adták át az első mobil ivartalanító állomást, amely 
révén a Felzárkózó települések programjában résztvevő 
összes faluban lehetővé vált a helyben történő beavatko-
zás, így már nem szükséges az ellátásra szoruló állatokat 
el-, majd visszaszállítani.

Kutya 
egy világ! 
A hátrányos falvakban az utcákon 
kóborló beoltatlan, chip nélküli 
kutyák száma már most több ezerre 
tehető. Ez az ellátatlan szaporulat 
pedig a gyors, célzott beavatkozások 
nélkül rohamosan tovább nőhet.
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HOPPÁ!
VÉGEREDMÉNY:
1. Tarnabod
2. Gyulaj
3. Csörög, Monor

LEGJOBB JÁTÉKOS:  
Szatmári István (Gyulaj) 

LEGJOBB LÁNY JÁTÉKOS: 
Lakatos Vanessza 
(Fulókércs) 



A Máltai Szeretetszolgálat, az MTK Budapest és a Hátrá-
nyos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődéséért Egyesület 
közös szervezésében tizenhat, hátrányos helyzetű faluból 
érkeztek csapatok az Új Hidegkúti Arénába, hogy igazi 
stadionban, igazi pályán, igazi kupáért futballozzanak – 
ahogy az igazi profik. Vagy ahogy az a több tízezer gyerek, 
akik egyszerűen csak jobb helyre születtek, és akiknek így 
magától értetődő, hogy a hétközi edzéseket hétvégi mecs-
csek, gólok, érmek és boldogság követi. 
Az első alkalommal megrendezett – a selejtezők során az 
ország minden szegletébe eljutó és a gyerekeket ügyes-
ségi kihívásokra buzdító Arany Kupán – most több, mint 
200 hátrányos sorsú fiatal is átélhette ezt az örömöt. Az 
elsőosztályú stadion, az élvonalbeli körülmények egy 
percre sem bénították meg a lábakat, sőt! Egész nap négy 
pályán folyt a játék, tökéletesen bemutatva a labdarúgás 
minden szépségét: gyönyörű cselek, nagy védések, csatta-
nó kapufák, drámák, önfeledt gólöröm, hangos szurkolás 
és mindig érezhető sportszerűség, tisztelet a másik iránt. 
Nem lenne igazi torna, ha nem hirdettünk volna végered-
ményt, noha nem túlzás állítani, hogy itt minden pályára-
lépő igazi nyertes volt.

Az álmok
színházában

17

Az ősz egyik legszebb napja volt 
október 2.: gomolygó felhőkön 
rendre áttörő napsugarak, enyhe 
szél és kellemes hűvös – ideális 
futballidő. Annak a kétszáz gyereknek 
mindenképpen, akik életük 
nagy tornájára érkeztek az MTK 
stadionjába.
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Okosfolyosó, iskola(láb)busz és méhészkedés. 
Videoklip, házi könyvtár és színházi előadás. 
Földművelés, tetőfedés és biztonságos fűtés. 
Oktatás, munkahely és sportolás. Közösségépítés, 
odafigyelés és jövő. A felzárkózó települések 
világa színes és sokrétű, a segítségnyújtás pedig 
sokféle lehet.

Sikeres vizsgák. Rimócon példaértékű a Kiskert-program, 
ami rimóci léptékkel inkább nagykert... A tél beálltával felszabaduló 
munkaidőt sem töltötték cél nélkül a Jelenlét Ponton foglalkoztatottak, 
tizenöt főnek szerveztek Kiskerti növénytermesztő-tanfolyamot. 
A két és fél hónapos, napi több órás oktatás után minden résztvevő 
sikeres vizsgát tett. → Rimóc

Csillag születik. Lehet, hogy éppen 
egy Fete-településen bukkan fel egy újabb 
korszakos zseni? → Szakácsi

Játszva tanulni. A besenyődi 
iskolának még nincs tornaterme, a 
kültéri rekortán sportpályát pedig a 
hideg miatt télen nem tudják használni 
a gyerekek. A mindennapos mozgás 
és mozgásfejlesztés azonban nem 
állhat le addig, míg kitavaszodik, így a 
Baptista Szeretetszolgálat által vezetett 
Fete-program segítségével szenzoros 
„okosfolyosót” alakítottak ki az iskola 
tantermei előtt, amely nemcsak fejleszti 
a gyerekek mozgását és koncentrációját, 
de segítségével még a szorzótábla is csak 
úgy a fejükbe „száll”. → Besenyőd  

Bizalom. „Egy kislány anyukája nem tudott részt venni gyermekével 
a második adventi foglalkozáson, de a kislánya annyira jól érezte magát 
nálunk az első alkalommal, hogy mindképpen szeretett volna eljönni, így 
azzal a kéréssel fordult felénk, hogy hadd bízza ránk a kislányát, mert 
tudja, itt »jó kezekben van«. Majd megkért arra is, hogy a foglalkozások 
után kísérjük haza kislányát, mert messze lakik, és be is sötétedik 
addigra.” → Sajókaza

Megoldás a bajban. „Egy fűtés nélkül maradt 
házban élő két idős hölgyhöz vittünk hősugárzót. 
Igazán megható volt látni a néni arcán a meglepettséget 
és örömöt, szinte el sem hitte, hogy tényleg megkapják 
a fűtőtestet. A másnapi családlátogatáson elmondta, 
hogy most már kezd hinni a csodákban, mert eddig 
ebben a faluban nem az volt a jellemző, hogy tényleges 
megoldás születik egy bajra, mindig csak látszólagos 
volt a segítség.” → Somogyhatvan

ORSZÁGJÁRÁS



Erdei iskola. Kilépni a megszokott keretek közül, 
megismerni a környező világot, nyitottan fordulni az új 
felé – a Fulókércsi Gazdaház küldetése a hagyományos 
vidéki életforma megismertetése a legfiatalabbakkal is, az 
új méhészruhát pedig ennek megfelelően a helyi gyerekek 
avatták fel. → Fulókércs 

Sikeres tizenegyes. Nagyszabású lakhatási 
beavatkozásba kezdtek Kisszentmártonban, nem kevesebb, 
mint tizenegy házban építették ki vagy alakították 
át a fürdőszobát. Természetesen a lakosság aktív 
közreműködésével, mivel a szakmunkák mellett egyes 
munkákat az ott lakóknak, vagy az általuk szervezett 
brigádoknak kellett elvégezni (árokásás, derítő előkészítése, 
segédmunka). Az eredmény egyrészt kézzelfogható, 
másrészt felbecsülhetetlen, hiszen a közös munka 
nem csak komfortban és életminőségben nagy 
előrelépés, hanem közösségépítés terén is. 
→ Kisszentmárton

Forgatás. Videoklip forgott Tarnabodon, Nótár Mary kérte fel a falu lakosait a 
forgatáshoz, amelyben nagy szerepet kaptak az ott élő fiatalok. „Leforgattuk a legújabb 
videoklipemet, és a főszereplők ezek a tiszta szívű gyerekek, akik nagyon ügyesek voltak!” 
– írta ki közösségi oldalára a népszerű énekesnő. A klip üzenete pedig példa mondatként is 
megállja a helyét: kitartással minden nehézség leküzdhető! → Tarnabod

Tervezhető meleg. Második 
évére fordult a Szociális naperőmű 
termelése, és ezzel együtt a hozzá 
köthető úttörőnek számító fűtési 
konstrukció is: az előállított áramért 
befolyó összegből idén harmincnégy 
család kap rendszeres feltöltést az 
előrefizetős villanyórájára. A program 
által biztosított elektromos fűtőtesttel 
együtt pedig így már biztosítva van a 
téli hónapokban legalább egy helyiség 
fűtése a házban. → Tiszabő

Példamutatás 
gyerekektől. 
„Az iskolában három 
hetedikes lány saját 
ötletből elhatározta, 
hogy csokigyűjtést 
szervez a gyerekek 
között, majd az 
összegyűlt édessé-
gekkel meglepnek 
egy másik települést. 
Önállóan szervezték 
és vezényelték le az 
akciót, majd a csoki-
kat együtt elvittük a 
csenyétei óvodások-
nak. Megható volt 
látni a lányok őszinte 
lelkesedését és szívből 
jövő tiszta jóindula-
tát, ahogy a kicsik-
nek akartak örömet 
szerezni. Igazi példát 
mutattak segítőkész-
ségből, jószívűségből, 
önzetlenségből.  
→ Baktakék

Esti mese. „Könyvkölcsönzési lehetőséget 
indítottunk a Jelenlét Pontban. Az egyik 
édesanya különösen megörült a lehetőségnek, 
elmesélte, hogy nagyon szeretik a gyermekei, 
ha esténként felolvas nekik, a könyvtárnak 
köszönhetően pedig nem lesz gondja az új mesék 
beszerzésével.” → Gilvánfa
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Összefogás a bajban. Ebben a házban eddig összerezzentek, ha 
elkezdett fújni a szél. Aggódtak, ha sűrűsödtek a felhők, és rettegtek, ha 
egyre hidegebbre fordult az idő. A csenyétei Jelenlét Pont vezetésével 
azonban összefogtak az emberek, és együtt, sok munkával, töretlen 
hittel, végül csak rendbe tették a házat. Valakinek az otthonát. Tető 
került egy asszony és négy gyerek feje fölé – és „már nem kell az 
ágyakat odébb húzni a szobában, ha esik az eső!” → Csenyéte

A jog szava! Az őszi szünetre szervezett dráma tábor 
igazi előadással és közönségsikerrel zárult Zemplénagárdon. 
A 30 perces előadás történetét a táboros gyerekek találták 
ki, írták meg a kerettörténetet és a párbeszédeket, majd 
állították színpadra a Független színház segítségével. A jog 
szava című előadás egy romák lakta erdőben játszódik, ahol 
az ottlakók egy nagyvállalkozótól próbálják megvédeni 
erdőjüket. A színdarabnak akkora sikere volt, hogy a 
polgármester „visszatapsolta”, és felkérte az ifjú színészeket 
egy újabb előadásra a tavasz folyamán. → Zemplénagárd

Elismerések. 
Két rangos díjat is kaptak 
kollégáink 2021 őszén: 
Kiss Dávidot, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 
felzárkózó településeken 
végzett tevékenységének 
szakterületi vezetőjét 
Esélyt az életre díjjal 
tüntette ki Novák 
Katalin, a családokért 
felelős miniszter, Dr. 
Németh Nándor, a 
Felzárkózó települések 
program helyi 
gazdaságfejlesztésekért 
felelős vezetője pedig 
Kemény Bertalan 
falufejlesztési díjat  
kapott.

HOPPÁ!
A két legtávolabbi 
Fete-település Zajk 
és Méhtelek: a zalai 
és a szatmári falu 

között légvonalban 

490
kilométer a távolság. 

Ha itt az idő…,  
...akkor nem számít az idő. A borsod megyei 
Gadnán a kosárfonáshoz gyűjtötték 2022 első 
napjaiban a vesszőket. Mínusz öt fokban és 
metsző szélben, ám miután a vesszőszedéshez 
ez a legideálisabb időszak – mert ilyenkor 
a legtisztább, legpuhább és leghajlékonyabb 
a növény –, nem számítottak a körülmények. 
Ha munka van, menni kell. → Gadna
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Feketeöves eredmény. Igazából sárga az a 
fekete, de ha mérni lehetne, akkor ez bizony feketeöves 
öröm. Zalakomár ifjú karatékái előrehozott karácsonyi 
ajándékként fél év megfeszített edzés és gyakorlás 
eredményeként sikeres karate vizsgával lepték meg 
magukat decemberben, és így most már büszkén 
viselhetik a sárga övet a ruhájukon. → Zalakomár

Variációk egy témára. Egy 
Jelenlét Pont-os autója nem csak egy 
egyszerű autó. Ha kell csomagokat 
szállít, ha kell embereket. Vagy 
éppen kutyákat. Ha úgy adódik 
besegít a karácsonyi angyaloknak, 
a költöztetésbe vagy éppen házhoz 
viszi a kiskertes alapanyagokat. 
Egy autó, négy kerék, számtalan 
lehetőség a segítségnyújtásban.

Pályaavatás. Nem sok ideje volt a felkészülésére 
a dámóci csapatnak, alig, hogy elindultak a szervezett 
edzések, máris kaptak egy kihívást: Orosz Atanáz, a 
Miskolci egyházmegye püspöke javaslatára barátságos 
meccsre érkeztek az egyház papnövendékei. A meccsnap 
pedig igazi közösségépítő eseménnyé nőtte ki magát, 
míg a fiatalok a találkozóra készültek, az idősebbek a 
vendéglátásra. → Dámóc

Iskolabusz. Arlón egy gyerek 
sem maradhat ki az iskolából 
csak azért, mert a szülei nem 
tudják elvinni, ugyanis minden 
reggel hét órakor elindul az 
arlói iskola(láb)busz, ahová 
bárki szabadon felszállhat, 
és biztonságosan utazhat az 
iskoláig. → Arló  

Gyülekező. Hat játszóbusz, 
tíz sportág, száz játék és 
négyszáz gyerek – impozáns 
számsor a hagyományteremtő 
szándékkal megszervezett 
focikupán, valamint gyermek- 
és sportnapon, ahol első 
alkalommal gyűltek össze az 
ország minden pontjáról a 
Felzárkózó települések program 
megvalósító szervezetei által 
működtetett Mozgó Játszóterek.  
→ Karancsság

A papa 
mosolya. 
„A szemészeti 
szűrés után nem 
sokkal meg is 
érkeztek a felírt 
szemüvegek. Az 
egyik kisfiúnak 
mi vittük ki 
szemüveget, 
csöngetés után a 
nagyapa jött ki a 
kapuba fogadni 
minket. Miközben 
aláírta az átvételit, 
szólongatta a 
gyereket, hogy 
jöjjön ki hamar, 
mert neki érkezett 
a csomag. A fiú 
hitetlenkedve vette 
át a szemüvegtokot, 
és benne élete első 
szemüvegét. Egy 
ideig csak nézegette, 
forgatta, majd 
felvette, és rögtön 
a nagyapjához 
fordult: »Papa, most 
már látom, ahogy 
mosolyogsz!«” 
→ Piricse
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Éles csattanás vág bele a máltai közösségi 
szoba alapmorajába, a felnőttek ijedten kapják 
fel a fejüket, a focis  úk elégedett vigyorral 
 gyelik az elért hatást. És már csapják is 
földhöz a következő ördögpatront, az újabb 
durranás után szinte várva, hogy Kata néni 
rájuk szóljon. Kata néni persze rájuk szól, de a 
pukkanó játékgolyócskák történetét most már 
el kell mesélni a vendégeknek, és ez nem is 
esik az érintettek nehezére, valóságos hőstett 
kapcsolódik hozzájuk: a lelkes beszámolóból 
kisül, a közeli kínai üzletbe nemrég berepült 
egy galamb, a segítőkész focisták pedig 
rögtön ott termettek, az eladótól kölcsönzött 
játékpetárdával kíméletlenül kikergették a be-
tolakodót a helyiségből, majd jutalom gyanánt 
kaptak a patronból még három zacskóval.
„Maszk, kézmosás, jelenléti ív!” – fogadja a 
szigorú hármas jelszó a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat monori Jelenlét-pontján a tanodá-
ba érkezőket, a délutáni nyüzsgés közepette 
megtelik élettel a ház, a konyhában kondéros 
tea fő, a szociális munkások megvitatják a 
napi teendőket, a gyerekek hangos köszö-
néssel dobják a székre táskájukat. Általános 
iskolás  úk, lányok hajolnak matekkönyvek, 
nyelvtanfüzetek fölé, hogy a türelmes segítők 
útmutatása mellett elkészítsék a másnapi házi 
feladatukat. Itt jut nekik asztal, szék és  gye-
lem – otthon sokszor mindhárom hiányzik.
A focistáknak duplán igyekezniük kell, csak az 
mehet edzésre az utca végébe, az Ilzer-pályá-
hoz, aki végzett a számolással, verstanulás-
sal, fogalmazással. Ennél erősebb ösztönzés 
pedig itt elképzelhetetlen: a srácok rúgják a 
labdát a sáros úton, pocsolyás udvaron is, a 
palánkkal körbekerített, kivilágított műfüves 
kispályán azonban rangos terepet kapnak 
játékukhoz. És sok egyebet is, de ezekről talán 
ők maguk sem tudnak: fegyelemre nevelést, 
felelősségérzetet, közösséghez tartozást.

A máltai ház sarkában félig kicsomagolt 
számítógép, jó ideje porosodik bekapcsolatla-
nul, a játék itt még nem költözött át a virtuális 
valóságba, a gólt a pályán, nem „ fában” 
rúgják. Érkezik viszont a hír, sajnos ma 
elmarad az este hatra meghirdetett hivatalos 
edzés, a szülők kérésére döntött így Guszti bá, 
a decemberi hidegben és az ónos esőben nem 
teszik ki a gyerekeket a megfázás veszélyé-
nek. Az ördögbogyós  úk, Jocó, Krisztofer, 
Póni és Riki csalódottan veszik tudomásul a 
fejleményt, és azonnal engedélyt kérnek, hogy 
soron kívül kimehessenek rugdosni. Nem kell 
siratnunk futballriportunk felborult forgató-
könyvét, amelyet kigondolni is naiv elképzelés 
volt: a telepen nincs forgatókönyv.
„Havazás utáni reggelen a Tabán nagyon szép. 
Minden csupa fehér, tiszta – egyedül a szag 
emlékeztet a szegénységre. A kéményekből 
nem az eltüzelt fa illata száll, hanem az 
elégetett rongyok és szemét szaga árad. Korán 
kezdtem a napot, gondoltam, sokan jönnének 
be az irodába. Az utcán gyerekek csúszkáltak, 
élvezték, hogy ma még nincs iskola. Tíz óra 
körül jött a konténeres, hogy elvigye a szeme-
tet. A sofőr nem látta, hogy az egyik gyerek 
fölkapaszkodott hátra, és húzatta magát a 
jégen. Bátor kissrác. Az iroda ablakát téglával 
megdobálták, a redőny eléggé összetört, de 
szerencsére az ablak nem. Még nincs áram, 
ezért nincs bent túl meleg, de a villanyszerelő 
már megnézte. Majd jön a jövő héten.”
Cigánytelep nyolctól négyig. Ez a címe Kiss 
Dávid szociográ ai látleletet kínáló napló-
jának, amely a máltaiak 2005-ben indított 
monori programjának korai dokumentuma, 
a terepmunkát vezető szociális munkás 
akkori tapasztalatainak hiteles leírása. Nincs 
benne semmi szépítés,  nomítás, már az első 
mondatok kendőzetlen képet festenek a Tabán 
nevű monori szegénynegyed mindennapjairól.
A máltai Jelenlét-pont szobájának könyves-

polcán azonban hiába keressük a könyvben 
is kiadott visszaemlékezést, és ezen nincs 
miért csodálkozni: a napló nem gyerekeknek 
való, nekik éppen elég, ha átélik a leírtakat. 
Egyébként is találnak egyéb olvasnivalót a 
tanodában A kis hercegtől kezdve az Arany Já-
nos-balladákon keresztül a Minden napra egy 
kérdés című i úsági klasszikusig. Hétéves-
forma kislány dinoszauruszos képeskönyvet 
lapozgat éppen, a többi gyerek is elfoglalja 
magát, a közös asztalokon itt is, ott is békésen 
folyik a tanulás utáni társasjátékozás. Meghitt, 
családias hangulatban telik a délután, odakint 
lassan sötétedik, a fűtött közösségi ház me-
nedéket kínál az esős, szeles időben. A Dixit 
képasszociációs játékban a hatodikos Hanna 
következik, a félelem hívószóhoz jeges bar-
langban megbúvó cseppnyi lény rajzát társítja, 
majd bemondja saját új fogalmát: „felnövés”. 
A lerakott képkártyán hosszú hajú női alak 
három különböző tükörben  gyeli magát – az 
elsőben gyerekként, a másodikban felnőtt 
nőként, a harmadikban idős asszonyként.
A tervezők érzékelhetően nem ehhez a 
környezethez szabták a játékot, az illuszt-
ráció nem fedi a helybeli viszonyokat, a 
monori cigánytelepen sokan végigrohannak 
a hagyományos generációs lépcsősoron: az 
520 lelkes kolóniában találkozni harmincas 
éveikben járó nagypapákkal, nagymamákkal. 
A Tabán minden második lakója tizennyolc év 
alatti, makacs probléma a korai gyerekválla-
lás, a tudatos családtervezésről megismert 
minták azonban hatnak lassan-lassan, a 
telep százhúsz családjában immár évről évre 
kevesebb gyerek születik. Juhász Katalin, 
a máltai közösségi ház vezetője beszél a 
sajátos közegről és a kihívásokról, elmondja, 
a házak nyolcvan százalékában nincs 
vezetékes víz, tisztálkodásra az útkereszte-
ződés mellett felállított konténermosdókban 
van mód. Valamikor az utca egyik oldalán 
magyarok, a másikon cigányok éltek, a rend-
szerváltást követően azonban megbomlott a 

     A SZÁNTÓFÖLDÖN KEZDŐDÖTT…
Nem lehet írni a máltaiak monori futballmissziójáról Maka István ne-
vének említése nélkül. Vele kezdődött a program, ő figyelt fel arra, 
hogy a telep mélyszegénységben élő gyerekeinek a futball segítsé-
gével érdemes támaszt nyújtani, követendő példát állítani.
„Rongyos kis labdájukkal egész nap fociztak az úton. Első alkalom-
mal ők vittek ki engem a teleppel szembeni szántóföldre, ahol két-
két karót leverve játszották a meccseiket – mondta az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemen szociális munkásként végző, a Miskolci 
Egyetemen szociológia mesterszakos diplomát szerző sportember. 
– Kezdettől fogva éreztem, hogy igénylik a visszajelzést, szükségük 
van a bátorításra, kérdezik egy-egy mozdulat után, hogy jól csinál-
ták-e. Kialakult az edzések rendje, megszületett az akkori keretek 
között egy szabályrendszer, ami különösen fontos azoknak, akiknek 
az életében egyébként nincs napirend. Az edző a főnök, a tanár, a 
tekintély, akire érdemes hallgatni. »Zizisek« voltak a gyerekek, nehe-
zen irányíthatók, a pályán elsajátított fegyelem azonban hasznukra 
volt a családban és az iskolában is.”
A monori foci egyre több gyereket szippantott fel, idővel felme-
nő rendszerben külön csapatot verbuváltak a kisebb korosztály-
nak, 2012-ben pedig megalakult egyesületi formában a Máltai SE. 
Edzőterepnek adva volt a Monor SE-vel közösen használt műfüves 
Ilzer-pálya, de ha az időjárás nem engedte a kinti edzést, behúzód-
tak a hollandiai adományként kapott hangárba, amely eredetileg 
tulipánültetvénynek adott otthont valahol a messzi németalföldi 
országban. A különböző korosztályok csapatai beneveztek a szer-
vezett bajnokságokba, a Máltai SE felnőttegyüttese pedig az MLSZ 
NB II-es futsalmezőnyében szerepelt (mára a felnőttgárda meg-
szűnt, ahogy halljuk, a játékosok kiöregedtek, családot alapítottak, 
munkát találtak). A korábban nagypályán az NB III-as Dabasban, 
valamint a Mezei István vezette cigányválogatottban is futballozó 
Maka István ma a Felzárkózó Települések program sportszakterü-
leti vezetőjeként tevékenykedik, reménye szerint 2022-re a program 
révén országosan 200-300 gyerek szerepel majd rendszeresen a 
Bozsik-tornák versenyrendszerében. Kitért arra is, miként érdemes 
kezelni, ha az ellenfelek vagy a szurkolók cigányoznak és egyéb 
sértéseket engednek meg a játékosokkal szemben. „Elmondok egy 
jellemző esetet egy U18-as mérkőzésről. Budapesten történt, csa-
patnevet hadd ne mondjak. Az ellenfél futballistája egy ütközés 
nyomán mérgében odakiáltotta csapattagunknak, hogy »te cigány!«. 
A meccs után a kollégám-
mal odamentünk a másik 
csapathoz, és nyugodtan 
elmagyaráztuk a játékosai-
nak, milyen kárt tehetnek 
egy ilyen megjegyzéssel. 
Felhívtuk a figyelmüket arra, 
hogy a hosszú utat, amelyet 
a mi srácaink bejártak, ezzel 
az egy szóval semmissé 
lehet tenni.”

  CSILLAG PÉTER, MAJOROS ÁRPÁD CSABA (FOTÓ)

„Engem a futball, a csapat megváltoztatott” – vallja 
Rafael Gusztáv, aki a monori cigánysoron felnőve 

lett családapa, dolgos kőműves és a kisebb gyerekek 
edzője. Helyszíni riport a Pest megyei település 

árnyékos szegletéből.
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  CSILLAG PÉTER, MAJOROS ÁRPÁD CSABA (FOTÓ)

Felhős körülmények, napos kilátások

Gadnai gyerekek olvassák ki nevüket a jegyzetfüzetből

Ádáz küzdelem a labdáért Baktakék határában A tökéletes ollózást itt autodidakta módon tanulják Szorgos kis ú talicskázik a csereháti dombok között

„Istenem, jaj, csak föl ne ébressz,
Adj nekem szárnyat, hogy szálljak
Legalább álmomban…”
(Részlet a Brazilok című  lm főcímdalából)

„Bácsika, miért nem hozott focit?” – néz rám 
szemrehányó tekintettel nyolcévesforma 
csapattársam, amikor a baktakéki faluszéli 
foci végén közös csapatképre állunk össze a 
kapunál. Ki a rozsdás keresztlécen csim-
paszkodik, ki fel is mászik a vasra, ki térdére 
támaszkodva berogyaszt, mint a nagyok a 
Barcelonánál. Enyhe őszi szellő fésüli a mezőt, 
a gyengülő napfény utolsó erejével tör át a 
bolyhos felhőkön, fáradt energiáját a háttérben 
elkerített napelempark szívja fel.
A pálya? Hamisítatlan faluvégi hepehupás 
rét, évtizedekkel ezelőtt itt felejtett, háló 
nélküli vaskapukkal, ezek között kergetik a 
környékbeli  atalok kipukkadt kosárlabdá-
jukat. Ha esik, ha fúj, ha kaptak engedélyt 
otthon, ha nem. Persze ki is tiltaná meg nekik? 
A gyerekek társadalma, mint Twist Olivér 
regénybeli világában, Baktakéken is szabad 

és korlátlan, a túlélés küzdelmei, a leselkedő 
veszélyek és a mindennapok kihívásai idő előtt 
megedzik a közeli cigánysor szülötteit. Nőnek, 
mint fűszál a réten, ösztönösen keresik a 
napfényt, a természetes örömöket, a valóság 
önfeledt pillanatait. A boldogsághoz pedig 
a legtöbbször tényleg nem kell más, csak 
néhány játszótárs, két rozsdás kapu és egy 
leeresztett kosárlabda.
„Minek ide műfű?” – teszi fel a költői kérdést 
a fotóriporter kolléga, és az iménti meccs 
göröngyös színhelyére mutatva egy kézmoz-
dulattal jelzi a baktakékiek házi grassroots 
programjának lényegét. Valóban kétség ébred 
bennünk, hogy ha felmatricázott palánkkal 
körbekerített, harmadik generációs műfűvel 
kiépített, csúcsmodern miniaréna várná itt a 
csillogó szemű  úcskákat, vajon ugyanolyan 
zsigeri lelkesedéssel vennék-e birtokba nap 
mint nap, mint most a szeretett, göcsörtös 
otthonukat. Talán egy napon eljön az igény a 
korszerűsítésre is, egyelőre a Hernád folyó 
menti  úcskák grundja valóban hazai pálya.
A felnőtteket következetesen bácsikázó, feltű-

nően talpraesett  ú iménti reklamálása jogos 
amúgy, focit tényleg nem hoztam, ám ahogy 
érzékelem, az idegenekre furcsa tisztelettel 
tekintő gyerekek körében már a messziről 
jött újságíró érdeklődése és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársainak gondos 
 gyelme is hálás fogadtatásra talál. Nincs erre 
ékesebb példa a szívet melengető jelenetnél: a 
fotóriporter alkalmi dobládája néhány percnyi 
spontán ütögetés után zenei gyerekműhelyt 
varázsol a traktorjárta földút szélére, a doboz 
köré telepedő nyolc-tízéves  úk, lányok tátott 
szájjal hallgatják a produkciót, majd nekibá-
torodva maguk is kísérleteznek, próbálgatják 
ritmusérzéküket. Közben egy tinédzser magá-
nyosan rugdos még kapura, fürge mozgása, 
kitűnő labdaérzéke alapján könnyen el lehet 
képzelni őt egy futballcsapat mezében. Amikor 
megosztom vele meg gyelésemet, leplezetlen 
büszkeséggel és félszeg mosollyal sandít 
rám: „Amúgy tényleg gondolkodom rajta, 
hogy jelentkezzek Encsen… Csak félek tőle, 
hogy cigivel nem szívesen fogadnának. Hogy 
akkor miért nem dobom el? Á, az nem megy! 
Le akartam tenni már többször is, de képtelen 
vagyok abbahagyni. Anyám is, apám is próbált 
megszabadulni tőle, nem sikerült nekik sem.”

A súlyos szegénységben élő csereháti kis 
településeken, Baktakéken és Gadnán a futball 

reményt, örömöt, sikerélményt kínál a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekeknek. Helyszíni riport 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye eldugott vidékeiről.
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BOLDOGSÁG 
A FALUSZÉLEN

...Mit üzen a terep? Mit tanulhat az, aki a komfortzónájából kilépve személyes benyo-
másokat gyűjt?
Fájdalmas, mégis hívó képekkel találkozol, amikor megjelensz egy ilyen helyen. Nem is 
nagyon tudsz úgy visszajönni, hogy ne fogalmaznál meg magadban valamit a magad fele-
lősségéről, feladatairól, elhívásairól, ez majdhogynem törvényszerű. Azt hiszem, az abbéli 
naivitásomat nem veszítettem el, hogy elhiggyem, az emberek képesek meglátni ugyanazt, 
amit én. Gondolkoztam azon, hogy az interjúra fölvegyem-e a pólót, amelyben mostanában 
előadni szoktam. Végül nem öltöztem át, de azért hadd mutassam meg. Szent Páltól vett idé-
zet szerepel rajta: „Mid van, amit nem kaptál?” Ha rajtam állna, ez érettségi kérdés lenne. 
Mert amikor ott állsz egy olyan településen, ahol a hetven háztartásból kettőben van víz és 
húszban villany, óhatatlanul szembesülsz ennek jelentésével. Ha látod a tömegnyi gyereket, 
akiről ordít kimondatlanul is: én nem tehetek róla, hogy ide születtem! És kérlek, ne haragudj 
majd rám akkor, ha húszévesen nem fogom azt tudni, amit a te gyereked! Erre már nehezeb-
ben vagyunk képesek, de a kisgyerek látványa még iszonyatosan erőteljesen ösztönöz, hogy a 
kérdésekre választ találjunk […]
A „Mid van, amit nem kaptál?” kérdés ugyanakkor azt is sugallja, hogy az út determinált, 
az adott környezet kereteiből kitörni lehetetlen. Léteznek azért tündérmesék?
Mindannyian, akik ezt csináljuk, hiszünk abban, hogy egyetlen felesleges élet sem születik a 
világra. Tehát ezek az életek ugyanúgy egyszeriek és megismételhetetlenek, mint azok, ame-
lyek rivaldafényben vannak. Hála Istennek, sok csodaszerű dolgot látunk. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy ezek eléréséhez hosszú és türelmes munka kell. A sikernek nálunk más a mér-
céje. Nem úgy megy, hogy megjelenünk egy kis településen, és ott az elmúlt háromszáz év 
tartozását egy év alatt lerójuk. És nem véletlenül használtam a tartozás kifejezést[…]
[…] annak a hátrányos helyzetű kisbabának vagy kisgyereknek az életéért valamilyen for-
mában én felelős vagyok, valamilyen formában része az életemnek, én pedig az övének. Ez 
a fajta közös gondolkozás a missziója annak, amit mi csinálunk. Szeretnénk a társadalmat 
lépésről lépésre bevonni, hogy tudatosítsuk, igen, neked is lehet felelősséged.
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Legutóbb vagy húsz évvel ezelőtt,  
a Ménesi úti Emmaus kápolnában volt 
alkalmunk találkozni. Aznap az azóta 
megszűnt lakáskápolna szerény kör-
nyezetében tartott érzékletes előadást 
a hajléktalanhelyzetről és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat munkájáról, 
talán éppen a Nyugati pályaudvar mögötti 
pótvágányon veszteglő máltai menedék-
vonatról befutva. Most minisztériumi szo-
bában fogad, miniszterelnöki biztosként. 
Nem nehezebb öltönyös szerepkörben, 
a tereptől távolabb képviselni az ügyet? 
Ugyanaz a Vecsei Miklós ül a minisztériu-
mi irodában, mint aki húsz éve megérke-
zett a pályaudvari hajléktalanvonatról?
Nyilván nem. Hogy most itt ülünk és beszél-
getünk, reményeim szerint azért is van, mert 

annak idején valamit jól kezdtünk el, jól csi-
náltunk, és a folyamatnak volt egy egészséges 
fejlődése. Súlyos dilemma egyébként, hogy 
az ember vállaljon-e olyan pozíciót, amelyhez 
rögtön más kérdések is kötődnek, és mesz-
szebb viszik a tereptől. Alapvetően azonban ez 
óriási lehetőség arra, hogy amit személyesen 
tapasztaltál, hatékonyan közvetítsd, miközben 
megpróbálsz nem kiszakadni a hétközna-
pok világából. Sokat járok ma is az érintett 
helyszínekre, és gyakran viszek magammal 
kollégákat, politikusokat, döntéshozókat, mert 
nagyon fontos ez az ismeret. Nem gondolom, 
hogy amit mi csinálunk akár hajléktalanügy-
ben, akár a kis települések közösségeiben, 
az az úgynevezett jó emberek feladata lenne. 
Téves nézőpont, hogy ezt majd a jó emberek 
elvégzik, hagyjuk csak rájuk. Szerintem, ha 

mindenkinek lehetősége lenne abból a szem-
szögből látni a körülöttünk zajló eseménye-
ket, amelyből nekünk van szerencsénk, akkor 
sokan állnának hozzá hasonlóképpen. Nem 
kell valami elképesztően nagy lelki teljesít-
ményre gondolni.
Mit üzen a terep? Mit tanulhat az, aki 
a komfortzónájából kilépve személyes 
benyomásokat gyűjt?
Fájdalmas, mégis hívó képekkel találkozol, 
amikor megjelensz egy ilyen helyen. Nem 
is nagyon tudsz úgy visszajönni, hogy ne 
fogalmaznál meg magadban valamit a magad 
felelősségéről, feladatairól, elhívásairól, ez 
majdhogynem törvényszerű. Azt hiszem, az 
abbéli naivitásomat nem veszítettem el, hogy 
elhiggyem, az emberek képesek meglátni 
ugyanazt, amit én. Gondolkoztam azon, hogy 
az interjúra fölvegyem-e a pólót, amelyben 
mostanában előadni szoktam. Végül nem 
öltöztem át, de azért hadd mutassam meg. 

VECSEI MIKLÓS   

KOZMA IMRE ATYA VERHETETLEN HITTANOSAI
Kozma Imre nemcsak hittantanáraként és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat alapítójaként segítette útján Vecsei Miklóst, 
de az egykori alkalmi hittanos futballcsapat vezetőjeként is. 
Így emlékezett vissza a valamikori meccsekre az 57 éves szo-
ciálpolitikus:      „Tizenöt éves korom óta vagyok az ő tanítványa, 
és amikor annak idején háromnapos hétvégi lelkigyakorlatra 
vitt minket különböző vidéki plébániákra, szombat délutánon-
ként rendszerint kihívtuk a helyi csapatot. A nyolcvanas évek 
elején igen fegyelmezett hittanos focicsapatunk volt, kivétel 
nélkül mindig nyertünk. Imre atya hátvédként irányított minket, 
szigorú rendszerben játszottunk. A foci szent sport volt a mi 
közösségünkben, és egyáltalán nem elidegenítő, a délutáni 
meccs után este már újból misére mentünk. Gyerekkoromban 
kezdődő fociszocializációm máig őrzött emlékei a foltjaim, 
amelyeket a rettenetes salakos, betonos pályákon gyűjtöttem.”     

Grundon túli perspektívák: a sport a társadalmi integráció fontos eszköze

Az elmúlt hetek során riportsorozatban mutattuk be,  
mit jelent a sport, különösképpen a futball Gadna, 

Baktakék, Tiszabő, Tiszabura, Tiszagyenda, 
Nógrádszakál és Monor hátrányos helyzetű fiataljainak. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével készült 

sorozat lezárásaként Vecsei Miklóssal, a szervezet 
alelnökével, a Felzárkózó Települések programért 

felelős miniszterelnöki biztossal beszélgettünk 
a tapasztalatokról, a nehezített pályán elért 
eredményekről, a cigányság lehetőségeiről,  

a sport hatásairól és saját szerepéről.

MID VAN, AMIT 
NEM KAPTÁL?

  CSILLAG PÉTER, ÁRVAI KÁROLY (FOTÓ)
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A máltai Kovács Zsolt kályhát szállít A folyóparti, elhagyott futballtelep

is terepet ad a játékra, tudása csiszolá-
sára. Sétálunk felfelé a kétes hírű Palóc 
utcában az erdő felé, beszélgetünk a máltai 
szakemberrel a helybeli nehézségekről 
és reményteli mozzanatokról, utóbbiból 
érezhetően kevesebb jut errefelé. Megszűnt 
2018-ban a nógrádszakáli általános iskola, 
emiatt naponta 73 gyerek ingázik Volán-
busszal a szomszédos Ludányhalásziba, ám 
ha a reggeli két járatot lekési némelyikük – 
ami azért elő-előfordul –, akkor legfeljebb a 
harmadik-negyedik tanórára ér az osztályba. 
Nem feszültségmentes az utaztatás sem, 
a buszvállalat például a közelmúltban éles 
vitába került az iskolával, miután a kisdiá-
kok ke rrel összekenték az aznap először 
szolgálatba állított, vadonatúj jármű üléseit. 
Azóta érvényes a szabály: tejterméket az 
intézmény kapuján kivinni tilos.

A NÓGRÁDI EDZŐ TANÍTÁSA:
„A VILÁG VÁLTOZIK, MI NEM”
A ludányhalászi általános iskoláról sokak-
nak Sisa Tibor testnevelés- és földrajztanár 
neve ugrik be, a 61 éves „Tanár úr” futball-
edzőként országos ismertségre tett szert, 
miközben nem felejtette el gyökereit, és a 
környék szülötteként sohasem szakadt el 
Palócföldtől. Hogy mit szeret ebben a vidék-
ben? Érdemes fellapozni a 2009-es interjút, 
amelyet Pietsch Tibornak, a Nemzeti Sport 
újságírójának adott ipolytarnóci házában.
„A világ változik, mi nem. Mi már nem 
cserélünk barátokat… Büszke vagyok a 
falusi mivoltomra, arra, hogy a szüleimtől 
megtanultunk palócul, és a  unk is meg-
tanult tőlünk. Én itt, Tarnócon nőttem fel. Itt 
mindenki ismer mindenkit, tudják, vered-e 
a feleséged, rosszul bánsz-e a kutyáddal, 
ha hülyeséget csinálsz, rád szólnak. Jól 
megférnek egymás mellett az emberek, de 
aki vét a törvény ellen, azon ott marad a bé-
lyeg. Nem közösíti ki a falu, ám jobban teszi, 
ha meghúzza magát. S így van ez rendjén. 

Szerencsés vagyok, nagyon szerencsés, hogy 
az Ipoly ezen oldalán születtem. És ez a ház, 
és ez a föld… Látják azt a házat? Édesapám 
kovácsműhelye volt. Gyönyörű mesterség volt 
az övé. Hallják? A kakukkot, a rigót, a má-
tyásszajkót? A méheket? Hihetetlen vidék ez. 
Itt percek alatt kimegy a stressz az emberből. 
Megnyugszik, és el sem akar mozdulni 
innen. Csak akkor, ha meccs vagy edzés van. 
Nekem ez a hazám. Itt jó nekem.”
Ismerősek a szavak, ismerős a kötődés, 
az imént a tizenéves nógrádszakáli  útól 
hallottunk hasonló vallomást. A szülőföld 
szeretete különösen felértékelődik itt, ahol 
kettőt kell lépni ahhoz, hogy valaki eggyel 
előbbre jusson. A lakosság alulképzett, a 
legnagyobb munka adó az önkormányzat a 
közmunkaprogram révén, amely azonban né-
mely tapasztalatok szerint hamis biztonságot 
ad: hiába kínál szerény, de viszonylag stabil 
megélhetést, közben sokszor elkényelmesíti 
és csekély ösztönzésétől is megfosztja az 
alkalmazottat.

SZEMÉTTELEPEN, SÍNEKEN ÁT
A FOLYÓPARTI PÁLYÁHOZ
„Az emberek a saját egzisztenciájukkal 
vannak elfoglalva. És lássuk be, éhesen 
focizni nem igazán aktuális” – vezet ki 
minket gazos ösvényen keresztül a folyóparti 
elhagyott nagypályához Oláh Sándor. Ő lakik 
legközelebb az egykori sporttérhez, egyúttal 
a faluszéli földútnál kialakult, patkánybiro-
dalomnak számító illegális szeméttelephez 
is, így a széthajigált koszos rongyokon, 
hipósdobozokon, széttört monitorokon 
átgázolva és a Balassagyarmat–Ipolytarnóc 
vasútvonal sínpárján keresztüllépdelve Sanyi 
bácsi mutatja meg nekünk a nógrádszakáli 
futball temetőhelyét. Szép fekvésű a termé-
szetes rétté visszaváltozott sportterep pedig, 
a rozsdás kapuk még dacolnak az idővel, 
bár a több mint fél évszázadon át használt 
futballpályán tizenhárom éve nem pattog a 
labda. Valamikor a helyi kefegyártó üzem 
segítette a csapatot, Bagoly László szervezte, 
fogta egybe, a játékosok azonban idővel 
elfogytak, a hétvégi meccs helyett inkább a 
maguk bajával voltak elfoglalva, aztán 2008-
ban kimondták az imént idézett igazságot: 
„Éhesen focizni nem igazán aktuális.”
A Nemzeti Sportban 2004-ből való az 
utolsó szöveges említés az együttesről, egy 
mondat csupán: „Nógrádban elmaradt a 
Nógrádszakál–Mihálygerge összecsapás, 
mivel az i úsági csapatok mérkőzésén 
bántalmazták a játékvezetőt.” Bizonyára 
az eff éle jelenetekre utal futballkalauzunk, 
amikor felidézi: „Volt itt kiabálás, ordibálás, 
főleg, ha Ludánnyal, Litkével játszott Szakál. 
Néha össze-össze is ment a két szurkoló-
csapat, na nem komoly verekedés szinten, 
csak amolyan »nem félünk tőletek« alapon. 
Vasárnap összesereglett a falu népe, a 
házunkig felhallatszott a meccs zaja. A 
feleségem mosta a csapat mezét, mindenki 
hozzátette a magáét. De sok jó futballista 
volt itt a morengók között! Mondhatom 
rájuk, közéjük tartozom én is.”

KÉT-KÉT TÉGLA A FÖLDÖN,
ÉS MEHET A PARKOLÓI FOCI
Bejegyzett nagypályás csapat tehát rég 
nincsen „NSZK-ban” – ez Nógrádszakál be-
ceneve a palóc szlengben –, de a futball itt is 

az egyik leghatékonyabb közösségszervező 
erő, a máltaiak pedig igyekeznek is használni 
a csodaszert. A helybeli tizenévesekből 
Sintér Szakali Ronaldók néven verbuválódott 
társaság rendszeresen összejár focizni a 
máltai Jelenlét-pont előtti betonos placcon, 
leraknak a srácok két-két téglát, pulóvert, 
aztán mehet is a játék. Ma délután viszont 
szervezett edzésre várják ide a  úkat, 
lányokat, Oláh Teo l fél háromra érkezik, 
korábban nem is igen tud: az MLSZ amatőr 
C-képesítésével felvértezett tréner, a Mát-
raterenye megyei I. osztályú csapatának 40 
éves játékosa délelőtt még egy salgótarjáni 
vendéglőben dolgozik ételfutárként.
Annyi időnk még éppen van, hogy segít-
sünk elszállítani egy vadonatúj kályhát a 
település peremén élő bajba jutott roma 
asszonynak. Huszonhét évesen egyedül 
maradt négy kis gyerekével a rozoga 
házban, a régi, rossz vastüzelővel már 
lehetetlen volt tovább fűteni, a tél pedig 
kopog az ablakon. A konyhában kiragasztott 
ceruzarajz,  atalember portréja néz vissza 
róla, az egyetlen szűkös szoba falára kacs-
karingós gyerekbetűkkel, zöld festékkel 
felmázolva: „Apa.” Elbeszéli a családanya, 
párja lopásért került Márianosztrára, 2024-
ben szabadul, addig Skype-on érintkeznek 
a beszélők idején, személyesen odamenni 
nem érdemes, ugyanis a kicsikkel nem 
engedélyezett a börtönlátogatás. Hozzá-
teszi: „Így a gyerekek nem felejtik, én meg 
úgysem fogom.” Könnyű lenne ítélkezni, az 
elkövetett vétség optikáján keresztül nézni 
a család sorsát, a segítség azonban nem 
ilyen alapon jár, a kályha egy kiszolgálta-
tott asszony és négy kis gyerek telét teszi 
elviselhetőbbé.
Néhány jó szó, hasznos tanács pedig támaszt 
nyújt akkor is, ha a probléma nem oldható 
meg egy vaskályhával. Falujárásunk során 
Kovács Zsolt, a máltaiak nógrádi vezetője 
egy másik nő panaszát is meghallgatja az 
utcán: Hedvig és férje hiába tartja rendben 
dolgos munkával a házát és látja el gyereke-
it, a kényszerből felvett, brutális kamatokkal 
kínált gyorshitel erősen próbára teszi a csa-
ládi gazdálkodást. Szívmelengetőbb témára 
terelődik a szó, az anyai dicséret alapján 
hamar kiderül,  a a falu egyik leglelkesebb 
és legtehetségesebb futballistája: „Neki 
csak a foci létezik, tiszta futballfüggő. Azt 
nézi a telefonon, tévében, és heti kétszer jár 
Szécsénybe edzésre. Szerintem focista akar 
lenni.”

„HAZAMENNI KÖNNYŰ,
ITT MARADNI NEHÉZ”
Két perc múlva már alkalmunk nyílik 
személyesen is tisztázni a kérdést, az édes-
anya kedves invitálását elfogadva ott ülünk 
a tizenkét éves Takács Olivér Martin mellett 
a kőpadlós szobában, és  gyelmesen hall-
gatjuk az i ú középpályás beszámolóját a 
Mátraderecske elleni drámai rangadóról és 
a Mohora elleni meccsen lőtt cselezős gól-
járól. Cristiano Ronaldo helyesen tette, hogy 
otthagyta a Juventust a Manchester United 
kedvéért – tudjuk meg ezt is a világfutball 
kis nógrádi elemzőjétől, aki elbüszkélkedik 
a pályafutása során nyert érmekkel, majd 
elárulja, felnőttkorában focista lenne, 
esetleg autószerelő – de utóbbit érezhetően 
csak vészmegoldásként említi.

Mire visszaérünk a volt iskolaépület előtti 
betonos parkolóhoz, Teo l már az autójából 
pakolja ki a körégyűlt gyerekseregnek 
a piros Eb-mezeket és a közelmúltbeli 
budapesti látogatásról maradt MTK-logós 
labdákat – a máltai szervezésű Arany Kupán 
a hátrányos helyzetű falvak gyerekcsapatai 
küzdöttek egymással az Új Hidegkuti Nán-
dor Stadionban, a nógrádszakáli társaság 
aznap emlékezetes futballélménnyel és egy 
labdaszettel gyarapodott. Úgy fest, Bimbó 
és Imike nem jött el a mai tréningre, pedig 
a két magának való, visszahúzódó  ú egy 
órája a máltaiak hívására még érdeklődve 
hümmögött az erdőszéli úton, fűrésszel a 
karján. Itt sorakozik viszont a legvagányabb 
kis ú, a hétéves Oláh Brájen Benet, a szom-
szédból érkezett két talpraesett kislány, 
meg persze a két nagymenő, Valentin és 
Rajmund. „Kettő vs. öt!” – áll elő harsány 
javaslatával a hangadó páros, mihelyst 
elérkezik a kétkapus játék ideje, az elosz-
tásnál azonban nincsen demokrácia, Teo 
bácsi lazán megoldja a problémát. Valentin 
és Rajmund választ csapatot…
Az önfeledt játéknak az alkonyat vet véget, 
visszakerülnek a labdák a csomagtartóba, a 
gyerekek elbúcsúznak, ki-ki elindul otthona 
felé. Szürkületbe burkolózik a falu, lassan 
mi is autóba ülünk, máltai útitársam csen-
desen megjegyzi: „Hazamenni könnyű, itt 
maradni nehéz.” Elkanyarodunk a központi 
terecske emlékszobra mellett, az ablakon át 
éppen látszik a bronz nőalak alatt elhelye-
zett felirat: „Ahol a hősöket nem felejtik, 
mindig lesznek újak!”
Csak tudnánk, kiket neveznek hősöknek. 
Talán mi is találkoztunk néhánnyal, csak 
kólával a kézben, otthoni rövidgatyában és 
a betonos pályán szaladgálva nem ismertük 
fel őket.

(A nógrádszakáli riport a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat segítségével készült.)

TRAKTORBORULÁS 
UTÁN CSAK 
ÓVATOSAN 

Helyszín a nógrádszakáli máltai 
ház konditerme (lokálpatrióta, 
modern nevén az NSZK-gym), 
munkából érkezett, kék melós-
ruhát viselő férfi panaszkodik a 
trénernek a kondigépen izzadva.
„– Na, ez az, ami nem jó nekem.
– Mi a baj?
– A bokám. Traktorbaleset…
– Belerúgtál a traktorba?
– Rosszabb! Borulás.
– Kemény volt?
– Fél év fekvés.
– Az durva.
– Bizony. A bokám ennyit hajlik, 
látod.”
Az itteni Jelenlét-pont különle-
gessége a gondosan felszerelt 
konditerem, amely valójában 
a helyi hagyományok kor-
szerű folytatása. A faluban 
járva itt is, ott is lehet látni 
garázsbejárók alatt felépített 
sufnigyúrópadot, kitűnik, az 
önálló erősítés nem ismeretlen 
a falubeliek között. Az első 
közös helyiség az egykori 
tűzoltószertárban működött, 
aztán a máltaiak megépí-
tették a mai termet, és nem 
csak felszerelést, de felkészült 
edzőket is biztosítottak, Szi-
lágyi Tamás és lánya, Ráhel 
hetente kétszer tart foglal-
kozást helybeli férfiaknak és 
nőknek. Az immár hivatásos 
katonaként állományba vett 
férfi elmondja, igyekszik az 
aktuális igényekhez igazítani 
a feladatokat, az egész na-
pos gyaloglás után kondizni 
vágyó postásnak például már 
inkább nem terheli a lábát. 
Mivel a hölgyek külön gyűlnek 
össze, Ráhelnek lehetősége 
nyílik sokoldalú képzettségé-
nek megfelelően kibővíteni 
a szolgáltatást, a változatos 
edzésgyakorlatok mellett fo-
gyókúra-tanácsadással, élet-
módvezetéssel, táplálkozási 
ismeretterjesztéssel is segíti a 
nógrádi asszonyokat. Ők pe-
dig örömmel veszik az ilyes-
mit, amint azt Pityiné Kecskés 
Tímea, a sarki közért rend-
szeresen kondizó eladónője 
közli érdeklődésünkre (olda-
lán férjével, a férfiak gyúró-
társaságát erősítő Attilával): 
„Kialakult egy jó közösség, 
nevetünk, csacsogunk, csicser-
günk. A csajok többsége nem 
szálkásítani jár a máltaiakhoz, 
nem árt, ha harcolunk a feles-
leges kilók ellen és erőben 
tartjuk magunkat. A férfiak el 
vannak foglalva a vasazás-
sal, nekik az önmagában is jó 
testedzés.”

A NÓGRÁDI BOKSZ 
EREJE

Ökölvívóműhely is működik 
Nógrádszakálon Klajbán János 
vezetésével: a tizenöt környék-
beli település máltai szociális 
sporttevékenységét összehan-
goló területi sportkoordinátor 
hangsúlyozza, a labdarúgás 
még a lányoknál is messze a fő 
közösségépítő erő, ám a romák 
között hagyományosan népsze-
rű ökölvívás iránt is mutatkozik 
érdeklődés. Nógrád megyében 
különösen fényes a sport-
ág múltja, SBTC-ökölvívóként 
neki is a régi nagyok, Hranek 
Sándor, Botos András és Botos 
Tibor jelentette a követendő 
példát. A roma sportember 
megoszt egy érdekes gondo-
latot arról, hogy vajon miért 
ennyire elterjedt a boksz a 
cigányság körében.
„Talán az is közrejátszik benne, 
hogy az ökölvívás egyéni 
sportág. Nekünk, romáknak 
jobban megy, ha a saját ké-
pességeinkre hagyatkozunk, ha 
csak magunkban bízhatunk, 
testhezállóbb, mint ha rend-
szerben kell megfelelnünk az 
elvárásoknak.”

SPORTMISSZIÓ 
A HÁTORSZÁGBAN

3. RÉSZ

Modern kondipark a volt iskolaépületben Oláh Teo l edző mutatja a feladatot Ökölvívó-gyakorlat kezdőknek

Interjú Takács Olivér Martinnal

Oláh Ádám nagy pingpongtehetség

Sanyi bácsi a síneknél, útban a pályához

Jelenlét



A gyerekekre 
koncentrálunk, hogy 
legyen lehetőségük 

más életet élni


