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Ez az ábra az „RRF infóblokk – keret nél-

kül” - re vonatkozóan mutatja be a bizton-

sági eltartást: azt a mezőt az elem körül, 

amelyen semmilyen más grafikai elem 

nem szerepelhet. Így az RRF infóblokk – 

keret nélkül minden esetben érvényesülni 

tud önálló, megkülönböztethető jelként.

Az RRF  

támogatási alap

—

7.1.3 

RRF infóblokk – keret nélkül

› Biztonsági eltartás
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Az élet napos 
oldala 
A sikeres tiszabői projekt 
után félszáz újabb 
településen épülhetnek 
szociális naperőművek.

Az én házam... 
Az állami otthonteremtési támogatásokkal nem 
elérhetetlen álom a saját tulajdon. Ha van hozzá akarat, 
akkor szakértői segítség is akad.

A jó látás alap
A szemészeti szűrőbusz 
csapata keresztül-kasul 
bejárja Magyarországot.

TARTALOM
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1971. április 8-án ült össze első alkalommal a Roma Világkongresszus, a London-
ban tartott eseményen a küldöttek megállapodtak a jövőbeli együttműködésben, 
a nemzetközi közös fellépésben, egyúttal elfogadták az Opre Roma! – Fel, cigá-
nyok! jelmondatot, valamint az azóta hivatalosnak tekinthető roma zászlót és 
himnuszt: a Gelem, gelem kezdetű dal eredetije egy balkáni népdal, amelyet a vi-
lágkongresszus tiszteletére komponáltak át. Az egyszerű ábrázolású, ám össze-
tett szimbolikával rendelkező zászló – a kék szín az eget és a végtelenséget; a zöld  
a földet és a természetet; a vörös kerék pedig az utazást és a ciklikusságot jelképe-
zi – azóta is a roma közösségek, népcsoportok szimbóluma. Az első gyűlés tiszte-
letére 1990-ben az ENSZ április 8-át a roma kultúra világnapjának nyilvánította. 
Magyarországon is megünneplik minden évben, számos felzárkózó települé-
sen rendeznek tiszteletére hagyományőrző programokat. A tiszabői gyerekek 
például roma kultúra-programnapot tartottak, akárcsak  pár száz kilométerrel 
távolabb a gyulaji iskolások, akik a pécsi Gandhi Gimnázium által szervezett 
hagyományos cigány népismereti vetélkedőn több csapattal is kiemelkedően 
szerepeltek, míg az A38 hajón rendezett Opre Roma jótékonysági koncertet Fete- 
településekről érkező szimfóniások egy csoportja nyitotta meg.

Büszkének lenni
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HOPPÁ!
Az 1971-es kongresszuson valamivel 

több mint húsz országból érkeztek 

a cigány népcsoportok képviselői. 

A 2004-es, hatodik alkalommal 

megszervezett találkozón már 39 

ország képviseltette magát.



Az élet napos oldala
Magyarország legszegényebb településein a téli  
időszak fokozottan kritikus, hiszen a fűtési kiadások 
extra terhet rónak a családokra. A leginkább elterjedt 
fatüzelésű kályhák általában gyenge hatásfokkal, rossz 
állapotuk miatt ráadásul az egészségre káros módon 
működnek, míg a gáz vagy elektromos fűtés a kiépítés 
hiánya és a költségek miatt nem igazi alternatíva.  
A tiszabői, kísérletinek tekinthető Szociális naperőmű-
projekt két év tapasztalat alapján viszont használható 
megoldást kínál a problémára, és a modell alapján  
a következő években európai uniós forrásokból több 
mint ötven újabb településen könnyíthető meg  
a hátrányos helyzetben lévők élete.



A Felzárkózó települések hosszú távú programja nagy 
hangsúlyt fordít a gyermekek első három életévére. Alap-
vető cél, hogy minden kisgyermekes házban legyen lega-
lább egy egészségesen és biztonságosan fűtött szoba. Az 
ország legszegényebb falvaiban álló házak jelentős része 
ezeknek a kritériumoknak azonban nem felel meg, a rossz 
minőségű kályhák gyenge hatásfokkal fordítják melegre a 
tüzelőnek szánt fát – vagy ami éppen tűzre kerül egy-egy 
hosszú téli éjszakán. A lyukas, rosszul illeszkedő csövek 
miatt pedig a füst gyakran visszaszivárog a szobába. Az 
ilyen környezetben élő kisgyermekeknél gyakori az aszt-
ma és más légzőszervi betegség, valamint a daganatos 
megbetegedések veszélye is jóval nagyobb. A szigetelés és 
a nyílászárók rossz állapota, hiánya miatt a minimális-
nak tekinthető komfortérzetet is csak az átlagosnál jóval 
nagyobb energiaráfordítással lehet megvalósítani. A hal-
mozottan hátrányos helyzetű települések lakóépületeinek 
állapota és a lakók anyagi helyzete azonban nem teszi le-
hetővé a fűtési rendszerek kiépítését, valamint a szigetelé-
si felújításokat. 
Ezeket a problémákat felismerve a Máltai Szeretetszolgálat 
2020-ban Tiszabőn kísérleti projektet indított, amelynek 
révén a település határában épített szociális naperőmű-

vel hetven családnak, közel 300 
gyermeknek sikerült biztosítani 
a tiszta, biztonságos elektromos 
fűtést. Az újszerű, innovatív tá-
mogatási rendszer lényege, hogy 
a naperőmű által termelt energia 
értékesítéséből befolyó összegből 
a pályázat útján kiválasztott helyi 
családok számára havonta, előre 
megállapított összegben töltik fel 
az előzetesen kiépített előre fi-
zetős mérőórát, és így a szobába 
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HOPPÁ!
Egy naperőmű 

nagyjából 1 hektáron 
terül majd el, 
és körülbelül 

1100 db napelem 
sorjázik majd egymás 

mögött-előtt, 
felett-alatt. 

Az élet napos oldala
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beállított elektromos fűtőpanel révén hatékonyan, kör-
nyezetbarát módon és biztonságosan lehet befűteni a szo-
bát. A mérőórákra feltöltött összegek ugyan nem fedezik 
teljes egészében a háztartások fűtési igényét, de jelentősen 
hozzájárulnak a költségekhez. Az új módszer ráadásul 
nemcsak egyszerűen a fűtésben segít, hanem szociálisan 
is többet ad, hiszen megtanít tervezni, takarékoskodni, 
és miután a napelempark a faluban vagy annak közelé-
ben fekszik, az ott lakók magukénak érzik a beruházást.  
A naperőműprogram révén a rászoruló családok kikerül-
nek az energiaszegénység szorításából, ám emellett fontos 
célja még, hogy a felhasználók hosszú távon tudatos fo-
gyasztókká váljanak, és ezáltal elkerüljék a későbbi adós-
ságcsapdákat, kiszolgáltatottságot.
Az Európai Unió által finanszírozott Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terv részeként, az RRF-3.4.1-22-es 
kódszámú, Közösségi megújuló energiatermelés és fel-
használás című projekt keretében újabb naperőművek 
kerülnek kiépítésre a Felzárkózó települések program-
ban szereplő falvak egy részében. A 2022–2025-ös ciklus-
ban mintegy félszáz településen épülnek majd napelem-
parkok, és nyújtanak hosszú távon kiszámítható, stabil 
megoldást a napi áramszükségletekre. A Magyar Máltai  
Szeretetszolgálat Alapítvány által vezetett projekt fő 
célkitűzése, hogy megújuló energiahasználatra alapuló 
energiatermelő egységekkel 2025-re a megújuló közösségi 
energiatermelési kapacitás összesen 25 000 kWp-vel nö-
vekedjen. A megtermelt energia eladásából származó be-
vételt pedig a tiszabői modellhez hasonlóan, előre fizetős 
villanyórák feltöltésével visszajuttatja a rászoruló csalá-
dok, idősek számára. 

Tudatos fogyasztás – egy lépés előre
A legszegényebb családok általában nincsenek tisztában a va-
lós fogyasztási költségeikkel, éppen ezért a naperőműprojekt 
esetében fontos szempont a (nem csak energetikai) fogyasztói 
tudatosság növelése, hogy megtanuljanak gazdálkodni a ki-
adásaikkal, lehetőségeikkel, és ezek fényében rendezzék fon-
tossági sorrendbe fogyasztásukat. Az előre fizetős mérőóra 
ehhez a tanuláshoz tökéletes alapot ad, mivel a családok va-
lós időben láthatják energiafogyasztásukat és egyenlegüket, 
egyben megakadályozza a túlzott fogyasztásból eredő magas 
számlákat, és az ezekből fakadó esetleges büntetéseket, illet-
ve a kifizetésre segítségül hívott uzsorás kamatokat, az újabb 
és újabb adósságcsapdákat. 



FtFt

Egy átlagosnak mondható 
háztartási eszköz forintosított 
átlagos, kerekített fogyasztása:

mosógép 
8 óra / hét
850 Ft / hónap

tv 
8 óra / nap
425 Ft / hónap

tűzhely 
2 óra / nap

8500 Ft / hónap

mikró 
10 perc / nap

180 Ft / hónap

fűtőpanel 
12 óra / nap

25 550 Ft / hónap
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,,Megváltozott az életünk, nem lett volna ilyen lehetőségünk, hálásak vagyunk a Máltai Szeretetszolgálatnak, 
hogy mindezt lehetővé tették, Még a mai napig sem hisszük el! A gyerekek jóformán nem akarnak kijönni a 
házból…” A Heves megyei, két kisgyereket nevelő családnak nem csak a szegénységgel, hanem az egyik kisfiú 
súlyos betegségével is meg kell küzdenie. Az évek óta az építőiparban dolgozó kőműves apa révén megfelel-
tek, pályáztak, így most már nemcsak saját tulajdonú, hanem felújított házban élhetnek. → Kömlő

A hátrányos helyzetű falvakban gyakoriak a rossz állapotú, sokszor 
életveszélyes házak, rendezetlen tulajdonviszonyokkal, „kockáspapí-
ros” albérleti szerződésekkel, illegális vételezésű vagy büntetésekkel 
terhelt közművekkel, vagy sok esetben azok teljes hiányával. A méltó 
emberi lakhatásra nem alkalmas épületekben családok próbálnak 
boldogulni, és a kitörés, az „egy lépés előre” még a munkával, aka-
rattal rendelkezőknek is nehéz. A magyar kormány által bevezetett, 
majd kibővített sokrétű és összetett Családi Otthonteremtési Kedvez-
mények (CSOK) program alapvető feltétele egybecseng a Fete alap-
jaival, azaz a támogatásért az igénylőnek is tennie kell (bejelentett, 
tartós munkaviszony, büntetlen előélet, nullás NAV-igazolás), és ezzel 
szoros összefüggésben célja a gyerekek életkörülményeinek javítása.
A Felzárkózó települések program egyik alapvetése, hogy elsődlege-
sen nem pénzzel, hanem a lehetőségek megteremtésével, példamu-
tatással és segítéssel próbál javítani a rászorulók helyzetén, hogy a 
kezdeti közös lépés(ek) után egyre önállóbban legyenek képesek elő-
re haladni, megtartani az elért eredményeket. Egy saját tulajdonú 
ingatlan pedig nagy eredmény, amely biztonságot, tartást és célt ad, 
munkára és kitartásra ösztönöz. 
Az otthonteremtési támogatások elérésében segítséget nyújtó szak-
mai csapat a településeken dolgozó Jelenlét Pontokon dolgozó mun-
katársakra támaszkodva keresi fel azokat a családokat, amelyek a 
„Falusi CSOK” feltételeinek megfelelnek, vagy azok számukra telje-
síthetőek, és átvezeti őket a sokszor embert próbáló bürokratikus út-
vesztőkön, hogy a kellő pontokon szakértői megsegítéssel saját, felújí-
tott, emberhez méltó lakhatásra alkalmas házakban élhessenek – és 
reggelente onnan elindulva tegyenek újabb és újabb lépéseket előre.

Magyarországon a saját ingatlan kiemelt jelentőségű, társadalmi 
helyzettől függetlenül mindenki törekszik a saját tulajdonú házra, 
lakásra – a felzárkózó településeken sincs ez másként. 
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„A család földre szállt angyalként emleget. Biztos vagyok benne, hogy felújítást 
követően is tartani fogom velük a kapcsolatot, hiszen ez nem csak nekik, nekem is 
meghatározó pont az életemben.” A négygyermekes család már többször elbukott 
a falusi CSOK-igénylésen, de szakértői segítséggel végül mégis sikerült végig-
menniük az úton, és a szörnyű állapotú, már-már életveszélyes házból kiköl-
tözve saját tulajdonú házat tudtak venni. Sőt, a felújítást végző vállalkozó azóta 
folyamatosan munkát is ad az apának. → Hernádvécse

„A szülők három gyermeket nevelnek, közülük 
két gyermek értelmi fogyatékos. Egy vezetékes 
víz nélküli házban éltek, amelynek fűtésére 
egy kiöregedett kályha szolgált, miközben a 
tető résein az eső és a hó is beesett… A sikeres 
CSOK-ügylet eredményeként a család meg-
vásárolta a házat, és a teljeskörű felújítás is 
megkezdődött.” → Arló

„Az ötödik gyermeküket váró szülőkkel a védőnő egyértelműen közölte, hogy a kisbabát a komfort nélküli, rossz állapotú házba  
nem engedi haza a kórházból. A segédmunkásként dolgozó apa révén jogosultak voltak a falusi CSOK-ra (vásárlás és felújítás), 
így a gyors ügyintézés és munka után a szülésre már az új házukból indulhattak el.”  → Ecseg

FtFt
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A Felzárkózó települések program falvaiban 
zajló zeneoktatásból érkező gyermekek bő fél 
év alatt három alkalommal is felléphettek 
a Zeneakadémia nagyszínpadán az Óbudai 
Danubia Zenekar meghívására – és mindhárom 
alkalommal elkápráztatták a közönséget. 

SZIMFÓNIA

Közös hang, 
közös siker

15

A közös zenélés rangját emeli, 
hogy a fellépők nem összeszokott 

zenekarként léptek fel, 
hanem több településről  – Tarnabod, 

Tarnazsadány, Erk, Tiszabura, 
Nyírmihálydi, Pocsaj, Nyírkáta, 

Monor, Göncruszka, Encs, Hidasnémeti, 
Vilmány, Gönc, Hernádvécse, Garadna – 
érkeztek a próbákra, majd Budapestre. 

A három zeneakadémiai koncerten 
összesen kilencvennyolc szimfóniás 

növendék lépett színpadra, a tehetséges 
zenészek közül többen is voltak, 

akik mindhárom alkalommal meghívást 
kaptak.

A koncerteken a gyerekek hegedűn, 
csellón, gitáron, tamburán, cimbalmon, 

nagybőgőn és cajonon játszottak, 
a repertoárt szólóéneklés és tánc 

is tovább színesítette.

Nincsen siker munka nélkül – 
és ezt az ifjú zenészek is tudják, akik 

napi gyakorlással, átlagosan 70 egyéni 
zeneórán készültek a fellépésre, és tíz 

összpróbát tartottak.

A fellépések során kilenc dalt adtak 
elő, amelyeket külön erre az alkalomra 

hangszerelt Báder Ernő, 
Nyári Károly, Vörös Tamás és Ott Rezső.

9

70+10

9

98



fel együtt hátrányos helyzetű ifjú zenészekkel. A Máltai 
Szimfóniával közösen életre hívott Közös Hang projekt 
során háromszor is megtöltötték a budapesti Zeneakadé-
mia nagytermét. „Egy zenekar elsősorban közösség, a zene 
pedig az egyik legfőbb közösségteremtő erő. Mint zenekar-
vezető felelősséget érzek nemcsak szűkebb közösségünkért, 
hanem mindazokért, akiket a zenével el lehet érni, akiknek a 
zenénkkel jót tehetünk, segíthetünk. Úgy vélem, van társadal-
mi felelősségünk, aminek évek óta próbálunk is megfelelni.”  

13SZIMFÓNIA

HOPPÁ!
A közösségi zenei 
oktatás a Máltai 
Szeretetszolgálat 

vezetésével 
a Felzárkózó 

települések program 
helyszíneit érintve 

41 
faluban zajlik, 

39 
zenetanár heti 
átlagban közel 

600 
gyermekkel 
foglalkozik. 

A Szimfónia program a nehéz családi körülmények között, 
nélkülözésben élő gyermekek számára kínál zenei foglal-
kozásokat, amelyek egyszerre fejlesztik a gyerekek értel-
mi, érzelmi és társas készségeit, fő célja az iskolai lemor-
zsolódás, a korai iskolaelhagyás mérséklése, a gyerekek 
sikeres tanulmányainak elősegítése. 
A Danubia Zenekar vezetője, Hámori Máté karmester rég-
óta elkötelezett támogatója az ügynek, az általa vezetett 
szimfonikus nagyzenekar már több alkalommal lépett 



Egy, két, há’: 
Fete-kupa!!!
540 perc önfeledt játék, 204 
futballista, 123 gól, 27 igazi
rangadó, 18 csapat és kupa, 3 vándorserleg, amelyek ugyan 
ősszel tovább „vándorolnak”, 
de a pályákon szerzett élmények 
örökre megmaradnak.
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Lezárult a felzárkózó települések tavaszi regionális kupasorozata, amely során   
három nagy tornán mérhették össze tudásukat a megyei válogatottak és a meg-
hívott csapatok. Lehetne számszerűsíteni a történteket, felsorolni a győztese-
ket, kiemelni a legjobbakat, ám az igazán lényeges dolgok az eredményjelzőn 
nem láthatóak. Azok mögöttük rejtőznek, de aki „Jelen van”, megpillantja őket:
→ a csapattársakat, akik úgy lépnek együtt pályára, hogy lehet, korábban 
még soha nem találkoztak, most mégis egymás támaszai a pályán, a kapu előtt, 
az öltözőben, a lelátón. 
→ a győzelmeket, és nem csak azokat, amelyeket a gólkülönbség dönt el, 
hanem azokat is, amit az akarat: a legkisebb játékost, Zolikát, aki annyira akar, 
hogy mindenkinél gyorsabb a pályán; Renátót, aki sérülése dacára is dupláz a 
döntőben a csapatáért; Csabit, akinek vannak hiányosságai a pontosság terén, 
de az öltözőből elsők között jön ki a bemelegítésre. 
→ a büszkeséget, amit a megyei válogatottság rangja ad, vagy azt, hogy egy 
bátor és ügyes játékos egyedüli lányként is helyet vív ki magának a csapatban, 
ezzel bizonyítva, hogy a foci mindenkié. 
→ a sporttársakat, akik egymástól akár több száz kilométerre is élhetnek, 
akár egészen más környezetben és lehetőségek között, a lelátón beszélgetve 
mégsincs köztük különbség: imádják a focit és rajonganak Messiért, a fizika té-
mazáróért mondjuk kevésbé..., ugyanazt a zenét hallgatják, hasonló az ízlésük 
ruhák terén, és rendkívül büszkék, hogy magukat és falujukat képviselhetik. 
→ az igazi győzteseket, akik átlépték határaikat.

HOPPÁ!
A focitornák 
folytatódnak, 
nyáron újabb 
régiókban újabb 
vándorkupák 
kelnek útra.
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A felzárkóztatást segítő szociális munka sikerességének alapja, hogy a se-
gítségnyújtás nem lehet csupán egyszeri alkalom, hanem rendszeres, egy-
másra épülő és segítő elemekből áll össze. A Fete-program fókuszában a 
gyerekek állnak, az ő lehetőségeik minél szélesebb körű kinyitása kiemelt 
fontosságú. A gyermekszemészeti szűrőbusz ennek az egyik zászlóshajó-
ja, hiszen alapvető, mégis hiánypótló szolgáltatást visz a településekre: a 
jó látás elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolás éveknek és előmenetel-
nek, majd később a munkavállalásnak.
A szükséges eszközökkel teljeskörűen felszerelt szemészeti szűrőbusz 
szakképzett csapata évek óta járja az ország legszegényebb településeit, 
egy-egy alkalommal teljes óvódák és iskolák, akár száznál is több gyerek 
szemészeti elő- és szakszűrését végzik el. A vizsgálatok után a rászorulók-
nak személyre szabott szemüveget készítenek, amit aztán el is juttatnak a 
gyerekekhez, mindezt ingyenesen. Egy település ráadásul nem csak egy-
szer kerül fel a „buszos térképre”, a látogatások ismétlődnek, egyrészt az 
új gyerekek, másrészt a felülvizsgálatok miatt, hiszen a segítség úgy ér 
igazán sokat, ha folyamatos.
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Veszteség. Elhunyt Szenczy Sándor baptista 
lelkipásztor, a Baptista Szeretetszolgálat emeri-
tus elnöke és alapítója. A nagy tiszteletben álló 
lelkész sorkatonai szolgálata alatt fordult a vallás 
felé, a karitatív szervezetet 1996-ban alapította 
meg. A Baptista Szeretetszolgálat világszerte 
huszonöt országban vállal szerepet az elesettek 
megsegítésében, a Felzárkózó települések prog-
ramnak indulása óta tagja,  jelenleg már tizenkét 
hátrányos helyzetű településen dolgoznak mun-
katársaik a rászoruló emberekért.

Helló, Bubi! Megkezdődött a MOL Bubi kerékpárok javítása  
és átalakítása a tiszaburai műhelyben. A Budapesti Közlekedési  
Központ által felajánlott kerékpárokról eltávolítják az eredeti  
márkajelzéseket, átnézik és szükség esetén megjavítják a hibákat, 
majd a kerékpárok új matricát kapnak, és gurulhatnak is újra.  
Az első „fetésített” biciklik már el is jutottak új állomáshelyeikre, 
sokat segítve a ritka buszjáratok miatt gyakran komoly közlekedési  
gondokkal küzdő családokon. → Tiszabura

Közös tanulás. „Családlátogatás során derült 
ki, hogy a 13 éves Mónika magántanulóként van 
otthon, ám az is hamar világossá vált, hogy igazából 
nem tanul, az órai munkák és leckék hiányosan, vagy 
el sem jutnak hozzá. Felajánlottuk, hogy a Jelenlét 
Ponton a munkatársak segítenek neki a tanulásban, 
és gyorsan egy konkrét időpontot is megbeszéltünk. 
Mónika pontosan, iskolatáskával, teljes felszere-
lésével együtt jött, majd a közös óra végén rögtön 
megkérdezte: holnap is eljöhetek?” → Drávafok

A szemétszedés állandó programelem 
a településeken, ám a rendszeresség 
ellenére is muszáj időről időre na-
gyobb léptékben haladni. A nógrádi 
Karancsságon a tavaszi nekirugasz-
kodás azonban több volt, mint egy 
lépték: a HIT Gyülekezete – Roma 

misszió által szervezett akcióban az első körben 
rendelt két 8 köbméteres konténer villámgyorsan 
megtelt szeméttel, így elszállításuk után most már 
újabb kettő várja a lelkes pakolókat.

Szép szavak. Nagyszerűen szerepeltek a tiszabői  
általános iskola legjobb szavalói a fegyverneki Városi 
Könyvtár „Versünnep” rendezvényén. A zsűri elnöke,  
Csomor Csilla színművésznő elismerően nyilatkozott  
a fellépőkről, akik közül többen értékes helyezéssel me-
hettek haza: Csík Melinda másodikos és Túró Annamária 
ötödikes diák különdíjban részesült, míg a hetedikes  
Csík Melinda harmadik, a nyolcadikos Kökény Dzsenifer 
második helyezett lett. → Tiszabő

16



Sportnap. Nagyszabású sportnapot tartottak 
Nógrádban, tizenhat megyei településről érkeztek 
csapatok a szécsényi sportpályára, és mindnek  
egy célja volt: hazavinni a legnagyobb kupát.  
A „focigyőztes” azonban csak egy lehetett, és végül 
Karancsság futballistái szerezték meg az első 
helyet Ipolytarnóc és Szécsény fiai előtt. Ám mel-
lettük igazi győztesnek érezhette magát mindenki 

más is, hiszen aki nem játszott, az szurkolt, beszélgetett, ismerkedett vagy éppen a Mozgó 
játszótér ugrálóvárában vezette le (ha még akadt) felesleges energiáit, esetleg zenélt, éne-
kelt vagy csak élvezte a többiek társaságát. A nap különdíjasai címet pedig egyértelműen 
a két női csapat, Lucfalva és Nagybárkány ügyes lányai érdemelték ki. → Szécsény

Jelenlét. Siroki Péter  
sportkoordinátor és kis men-
toráltja, Janika nagy számolás-
ban. A „csodához” sokszor nem 
kell semmi különös, csupán 
csak nyitottság, odafigyelés, 
érdeklődés, szeretet.

Dicsőség. A zalakomári kara-
tésok már egy éve járnak 
kitartóan edzésre, amelynek 
decemberben sikeres sárga öves 
vizsga volt az eredménye. Az ifjú 
karatékák azóta is keményen 
edzenek, kitartásuk és fejlődésük 
révén pedig részt vehettek az idei 
országos Sáfár Kupán. A buda- 
pesti versenyhétvégén nem csak 
élményeket, tapasztalatokat és új 
ismeretségeket szereztek, hanem 
bemutathatták tudásukat forma-
gyakorlat (kata) és küzdelem  
(kumite) versenyszámban is. 
Németh Zoltán sensei tanítványai 
egy második hellyel, éremmel 
és ami a legfontosabb: büszkén, 
emelt fővel térhettek haza, kivív-
ták a közönség és az ellenfelek 
tiszteletét. → Zalakomár

A Magyar Református Szeretet-
szolgálat 2009 óta minden évben 
megszervezi Szeretethíd program-
ját, amely önkéntesek ezreit moz-
gatja meg számos kisebb-nagyobb 
helyi ügy érdekében. Idén már 
több mint 12 ezer ember kapcso-
lódott be országszerte a rendez-
vénysorozatba, hogy önkéntes 
munkával segítse a körülötte élő 
rászorulókat, időseket, betegeket, 
megszépítse lakókörnyezetét, 
közösségi tereit. A nagyszabású 
és sikeres kezdeményezéshez, 
amelynek aktuális jelmondata 
a Szeretethíd Kárpátaljáért volt, 
idén is számos Fete-település 
csatlakozott.

12 
00

0

Az élmény ereje. 
„Az áprilisi Fete-kupára 
némi gondolkodás úgy 
döntöttünk, hogy elvi-
szünk egy olyan srácot 
is, akivel azért akadt 
magatartásbeli problé-
ma. Miután megtudta, 
hogy pályára léphet 
az ózdi sportnapon, 
egycsapásra megválto-
zott, azóta „kisangyal”. 
Reméljük, a lelkesedése 
hosszú távú marad!”  
→ Baktakék

HOPPÁ!
Újabb platformmal bővült a Fete 

közösségi jelenléte: mostantól 
nem csak a magazinban, 

a honlapon (www.fete.hu) és 
a Facebookon (Fete – A felzárkózás 

lépései), hanem a Youtube-on, 
a Felzárkózó települések csatornán 

is megtalálhatóak vagyunk  
a Fete színes világáról készített 

videóinkkal. 
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HOPPÁ!
A programba eddig 

bevont falvak (118) összesen 
tizennégy megyében 

találhatóak. 
A két listavezető Szabolcs-

Szatmár-Bereg (27) és 
Borsod-Abaúj-Zemplén (26) 
megye, míg az „egyeseket” 

Pest, Fejér és Békés 
képviseli. 

Művészbejáró. A szimfóniás növendékek már sok alkalommal bizonyították, hogy méltó 
zenésztársai komoly művészeknek is, és nem valamiféle „baráti lehajolás” miatt, hanem saját 
tudásuk, tehetségük révén. Az értényi zenészeket Müller Péter Sziámi és a Romano Drom 
zenekar látogatta meg, hogy a Lorca művészeti konglomerátum képviseletében interaktív 
foglalkozást tartsanak. Az együtt töltött idő alatt hangszerbemutatót és eredettörténeti előadást 
is hallhattak a gyerekek, amit az együtt elfogyasztott ebéd után egy játékkal felvezetett közös 
dalírás követett, amelyet aztán a nap zárásaként a teltházas kultúrházban a Romano Drom és a 
gyerekek közösen, más dalokkal elő is adtak. → Értény

A Fete-program egyik alapja a folyamatos, napi szintű jelenlét a tele-
pülés életében. Éppen ezért ahová a program megérkezik, ott kollégá-
ink igyekeznek minél hamarabb saját házba költözni, és ott fogadni a 
betérőket, oda szervezni a foglalkozásokat, eseményeket. A legutóbbi 
házavató a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány révén Pálmajorban 
volt, a programba eddig bevont 118 település közül így már 91-ben van 
saját, felújított Jelenlét Pontja az ott tevékenykedő szervezetnek. 118

 I 9
1

A színpad varázsa.  
„A három kistelepülés 
gyermekei egy korábbi 
diagnózis kérelemnek 
köszönhetően mehettek el 
a zalaegerszegi színház 
A kőszívű ember fiai című 
előadására. A magas 
gyermeklétszám miatt 
több kísérő segítségére is 
szükség volt, így néhány 
önkéntes szülő és egy 
önkormányzati képviselő 
mellett a falugondnok is 
eljött velünk. Az előadás 
hatalmas siker volt, és 
nem csak a gyerekek 
estek ámulatba, hanem a 
zajki falugondnokunk is: 
»Soha nem volt még ilyen 
élményben részem eddig 
életemben«. Erről szól a 
munkánk, ezért vagyunk 
ezeken a településeken.” 
→ Kistolmács, 
Oltárc, Zajk



A magyi Tanoda kereken egy tu-
cat gyerekkel kezdte meg működé-
sét, ám az induló létszám hamar 
és gyorsan kibővült, és idén 
már rendszeresen harmincöten 
vesznek részt a délutáni foglalko-
zásokon. Az eredmény pedig az 
ellenőrzőkben is észrevehető, a 
közös munkának köszönhetően 
láthatóan javultak az osztályza-
tok, van, aki a közös tanulásnak 
köszönhetően vihette haza élete 
első 4-es, 5-ös osztályzatát. 

12→35

Ahol jó lenni. „Az első tanodai foglalkozá-
saink egyikén beszélgettünk az egyik kisgyerek-
kel, és megkérdeztük, hogy nem kellene-e már 
esetleg hazaszólnia vagy hazamennie, nehogy 
aggódjanak a szülei. A válasza szívszorító volt: 
»Minket otthon nem keres senki, örülnek,  
ha nem vagyunk otthon. De itt olyan nagyon  
jó lenni.«” → Gyöngyöspata

Együtt a legjobb. 
Nem beállított kép, nem 
megrendezett pillanat, 
hanem csak egy szokásos 
hétköznapi délután  
a hiricsi Jelenlét Ponton.  
A művészetterápiás 
foglalkozások, a Mesélő 
anyukák ugyanis mindig 
ilyen nagy létszámban, 
teltházon zajlanak, ami 
nem is csoda, hiszen Feke-
te Etelka és Kiss Barbara 
nagy odafigyeléssel, sze-
retettel és lelkesedéssel 
veszi gondjaiba és vonja 
be a foglalkozásokba a ki-
csiket és szüleiket, hiszen 
mégiscsak az a legjobb, ha 
anyával lehet játszani.  
→ Hirics

Nagy volt a jövés-menés áprilisban 
a táskai Jelenlét Ponton: ügyinté-
zés, nyomtatványok kitöltése, szak-
orvosi rendelésre időpontfoglalás, 
hivatalos levelek megértése és 
további teendők segítése, tanács-
adás gyerekneveléssel kapcsolat-
ban, segítő beszélgetések, anyagi 
segítségnyújtás, szállítás, családlá-
togatás, adományátadás, közösségi 
programok szervezése – gyorsan 
összejött a többszázas esetszám. 

Profik között. Életreszóló élmé-
nyekkel gazdagodtak a csenyétei és 
gyulaji focisták. A csenyétei gyerekek 
az encsi rendőrkapitányság és a miskol-
ci DVTK jóvoltából bemutatótúrán és 
edzésen vehettek részt az ország egyik 
legmodernebb stadionjában, míg a gyu-
laji futballisták Martinka Dániel edző-
vel a Puskás Arénában szurkolhattak a 
Magyar Kupa fináléjában. Ki tudja, 10 év 
múlva nem a pályán lesz-e egyikük...?  
→ Csenyéte, Gyulaj

331

Közönségsiker. A Tanítsunk 
Magyarországért program keretein 
belül a Nyíregyházi Egyetemen szer-
vezett Ki mit tud-versenyen szerepelt 
a nagycserkeszi Jelenlét Pont vezető-
jének, Lakatos Istvánnak két mento-
ráltja, Balogh János és Ádám Pál. A két 
fiatal zenész produkciója hatalmas 
sikert aratott a szakmai zsűri és a 
nézők soraiban egyaránt, egyhangú 
pontozással hozták el a közönségdíjat. 
→ Nagycserkesz
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FeTe

Az elmúlt évtizedben a fejlődés megkérdője-
lezhetetlen volt a roma közösségekben, még 
akkor is, ha sok tennivaló áll még előttünk, 
például a lakhatási, a foglalkoztatási és 
oktatási körülmények javítása terén - foglalta 
össze a Kopp Mária Intézet a Népesedésért 

és a Családokért közleményében. 2021-ben a „Felzárkózó Települések” (FETE) programban 
részt vevő, az országos aránynál jóval nagyobb roma népességgel rendelkező 118 községben 
sokan tudtak élni a családügyi intézkedések által nyújtott lehetőségekkel: az otthonteremtés, 
a Babaváró támogatás, a gyermekjóléti intézkedések, például az ingyenes gyermekétkeztetés, 
az ingyenes táboroztatás, a Biztos Kezdet Gyerekházak vagy a Tanodák által biztosított szol-
gáltatások, kedvezmények sok roma családnak jelentenek közvetlen segítséget. A családtá-
mogatások kimutathatóan és ténylegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma családok is előre 
tudjanak lépni – fogalmazott a KINCS.

Az utóbbi években azt érezzük, 
kezdik elhinni az emberek, hogy 
Tarnabod nem a világ vége – mond-
ja Bencsik Attila. A helyi vállalkozó 
munkahelyteremtésen kívül közös-
ségépítő szerepet is vállal a község-
ben. A többségben cigányok lakta, 
elgettósodott település az elmúlt 
években látványos fejlődésen ment 
keresztül. De hogyan lett hazánk 
egyik legelmaradottabb falujából 
felzárkózó mintaközség?
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A tiszaburai fiúk minden nap lejárnak a helyi pályára, 
hogy tökéletesítsék tudásukat, Kunhegyesre a legna-
gyobb kupáért érkeztek. Edzőjük, Dobó Sándor hetente 
kétszer tart a tizenhárom éveseknek edzést, egy éve 
foglalkozik a csapattal. „Több szempontból is fontos 
a foci az életükben. Például rendezettek a körülmé-
nyek, de az edzések rendszerességet is hoznak nekik, 
elősegítik az integrálódást. A sport összekötő erejéről 
már nem is beszélve, hiszen a pálya mellett könnyű is-
merkedni” – mondta Sándor. Tizenhárom évesek, de többségük még sosem volt ilyen sportcsarnokban – mutatott 
a csapatára, majd hozzátette: igyekeznek minél több helyre eljutni. „Ősszel az MTK-stadionban egy hasonló tornán 
vehettünk részt, igazi élmény volt, ahogy az elért sikerek is, de persze a kudarcot is meg kell tanulni méltósággal 
viselni.”

2021 szeptemberében debütált a Közös 
Hang – Zenével az integrációért projekt, 
melynek célja az ország legelmaradottabb 
régióiban élő, zenét tanuló gyerekek integ-
rációjának elősegítése. A Máltai Szimfó-
niával közös program során a zenekar 
tagjai immár másfél éve rendszeresen 
látogatják Tarnazsadányban és Tarnabo-
don a hangszeren tanuló gyerekeket, ahol 
együtt zenélnek a felzárkózó települé-
seken élő ifjú zenészekkel, előkészítve a 
fellépéseket, ahol a gyerekek és a zenekar 
tagjai kimondottan ezekre az alkalmakra 
készült műveket mutatnak be.




