
 

 

 

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG  

2021. június 04. péntek, Alsómocsolád 

 

HELYSZÍN:    Alsómocsoládi Vendégház- és Konferencia Központ 

    Alsómocsolád, Rákóczi utca 12. 

 

 

TERVEZETT PROGRAM: 

 

„FELZÁRKÓZÓ MAGYAR FALVAK” 

 

9.00 –  Regisztráció 
 

10.00 – Köszöntőt mond: 

 DICSŐ LÁSZLÓ, ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

 FÁY DÁNIEL, A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ELNÖKE 

 

 

10:10 –  FELZÁRKÓZÓ MAGYAR FALVAK - NYITÓELŐADÁS 

 Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos  
 

10:50 –  FEJLESZTÉSI FORRÁSOK A 2021-2027-ES CIKLUSBAN 

 Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 

 

11:30 – MEGÚJULÓ KÖZÖSSÉGEK, MEGTARTÓ TELEPÜLÉSEK 

 Böröcz Lívia programvezető, Magyar Református Szeretetszolgálat 

 

 

12:10 – KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJAK ÁTADÁSA 

 A díjakat átadja: 

 Dr. Szaló Péter, a Kemény Bertalan Díjbizottság elnöke 

 Fáy Dániel, a Falufejlesztési Társaság elnöke 

 Dicső László, Alsómocsolád Község polgármestere 

 

 

12:30 – Ebéd 

 

 

13:30 – KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A MAGYAR VIDÉK HELYZETÉRŐL ÉS 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL AZ ELŐADÁSOK TÜKRÉBEN 

 Moderátor: Eperjesi Tamás, a Kemény Bertalan Díjbizottság tagja 

 

 

 

 

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 



 

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ 

 

 

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság 

megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése 

érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” –at alapított. 

 

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális 

közösségek, emberi kapcsolatok építését.  

 

A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen 

mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki 

feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. 

Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és 

odaadóan szolgálják településüket.  

 

A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek 

is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum 

és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust 

tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet 

és gyakorlat között.   A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett 

átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását.   

 

A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan 

Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és 

tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási 

gesztusa is.  

 

 

 

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KITÜNTETÉSÉT ÉS ELISMERÉSÉT MINDEN 

ÉVBEN RANGOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍTÉLI ODA.  

 

Elnök: Dr. Szaló Péter 

 

Tagjok: 

 

 Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője 

 Dicső László Alsómocsolád Község polgármestere 

 Eperjesi Tamás vidékfejlesztő szupervízor 

 Fáy Dániel a Falufejlesztési Társaság elnöke 

 Kemény András a Kemény család tagja 

 Kozma Judit a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke 

 Lippai Szabolcsné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya és Falugondnokok 

Egyesületének koordinátora 

 Radics László Répceszemere Község polgármestere 

 Szeder-Kummer Mária a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkára 

 

 

 



2021. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN NAGYDÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL: 

Guitprechtné Molnár Erzsébet vidékfejlesztő 
 

Guitprechtné Molnár Erzsébet jelenleg nyugdíjas, de most is aktív résztvevője, önkéntese, 

szervezője, segítője Zala megyében a helyi gazdaság- és közösségfejlesztési folyamatoknak. Saját 

szerepét mindig a közösségi beágyazottságban értelmezte, az érintettek bevonásával cselekedett, így 

szervezte a munkáját. Minden tevékenységének és fejlesztő munkájának fókuszát a 

munkanélküliséggel és társadalmi, gazdasági elmaradottsággal sújtott települések és a hasonló sorsú 

szomszédos falvak közösségeinek magára találása, erőforrásainak egybeszervezése adta. A 

kezdeményezései, együttműködései nyomán létrejött közösségek, kapcsolatok ma is működnek 

terepet, munkát, élményt, közösséget adva mások és önmaga számára is. 

 

 

2021. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJBAN RÉSZESÜL: 

Labbancz Mariann vidékfejlesztő 

Németh Nándor vidékfejlesztő 

 

Labbancz Mariann 30 éve végez falu- és vidékfejlesztő tevékenységet, aminek középpontjában 

mindig az emberi kapcsolatok és a közösség állt. Érett, közösségépítő személyiség. Kemény 

Bertalan tanítványa, élénk szakmai, emberi kapcsolatuk Berci haláláig kitartott. Tevékenyen részt 

vett a vértesacsai Falugondnokok Háza létrejöttében. Tárgyszerű, lényegre törő a gondolkodása, a 

problémák és a helyi megoldások iránti érzékenysége feltűnő, kitűnő a szervezőkészsége, 

mélyreható az igazság keresése. Az elmúlt 3 évtizedben mindig a szelíd vidékfejlesztés hiteles 

emberi-szakmai hangján szólalt meg és fel, soha nem feledve Kemény Bertalan szellemi-lelki 

útmutatását, a magyar észjárást, önállóságot. 

 

Németh Nándor közel húsz éves vidékfejlesztői munkája során a legelesettebbek, az érdekeik 

képviseletére képtelenek felé fordult, szolgálata a rászorultakon kívül a teljesen reményvesztett 

magyar vidék egészének talpra állítását is célozta. Nincs méltóbb példája a szülőföldhöz való 

ragaszkodásnak, a tettekben is megnyilvánuló segítő szándéknak annál, mint amit Nándor végez 

nap, mint nap. Személyes hite, példát adó küzdelme, szakmai útjának hitelessége és mély 

humánuma nagyon sok diákot, fejlesztő szakembert ösztönzött a magyar vidék ügyének minél 

elhivatottabb szolgálatára. 

 

 

2021. ÉVBEN ELISMERŐ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜL: 

Prukner Gábor Kaposmérő község polgármestere 

Tóbel János falu- és vidékfejlesztő 

 

Prukner Gábor polgármestersége alatt, iránymutatásával és szakmai sokrétűségének köszönhetően 

Kaposmérő község fejlesztésében, és a falu eddigi történetében példa nélküli fejlesztéseket 

valósított meg a gazdasági fenntarthatóság és hosszú távú eredményesség szem előtt tartásával. 

Tevékenységével és ösztönző gondolataival az egész térségben jelentős fejlesztéseket indított el. 

Munkásságának hatóköre nem csak a településen, hanem – a Magyar Natúrpark Szövetség 

Alelnökeként – országos szinten is érvényesül. Falu- és vidékfejlesztő teljesítménye, probléma 

érzékenysége, munkához való hozzáállása, emberi hozzáállása, rugalmassága, hitelessége példaértékű.  

 

Tóbel János polgármesterként mindig nyitott szemmel járt, és igyekezett feltérképezni a lakosságot 

foglalkoztató problémákat. A problémák megoldásában kezdeményező szerepet vállalt, de mindig 

figyelembe vette a lakosság véleményét, a képviselőtestület javaslatait és a szakemberek 

iránymutatását. Emberi hozzáállása, szorgalma és kitartása példaértékű; sikerének titka az 

önzetlenség, a tanulási hajlandóság, az együttműködési készség, csapatban gondolkodás és a 

másokat is megmozdító lelkesedés. 



2021. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN FALUGONDNOKI ÉLETMŰDÍJ  

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL:  

Szepes Péterné falugondnok 

 

Szepes Péterné 27 éve aktív alakítója, szervezője a falvak lokális, hálózati fejlesztésének (15 évi 

falugondnoki munka, 20 évnyi egyesületi, civil szervezeti munka). A falufejlesztésben eltöltött évek 

azt mutatják, hogy ez számára nem munka, hanem a legnemesebb hivatás. Az aprófalvakban, 

tanyákon élők számára gyakran a falugondnok jelenti a kapcsot a világgal, Ő segít abban, hogy ne 

elszigetelten éljenek a társadalom többi tagjaitól, a szolgáltatásoktól. Szepes Péterné szerepe 

nemcsak emiatt kiemelkedő, hiszen Ő megyei, országos tevékenységével is hozzájárul a helyi 

identitástudat erősítéséhez, a kulturális értékek megőrzéséhez. 

 

 

2021. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJBAN RÉSZESÜL: 

Horváth Miklós Répceszemere község falugondnoka 

Kékesi József Balkány tanyagondnoka 

 

Horváth Miklós 2003 óta Répceszemere falugondnoka. Ő  még ahhoz a falugondnok generációhoz 

tartozik, aki Kemény Bertalantól tanulta a hivatás szeretetét. A falugondnoki alapképzést 2005-ben 

Vértesacsán végezte el. A képzés végén az együtt töltött  napok emlékére csoporttársaival 

emléktáblát készített és egy magyar tölgyet ültetett a ház kertjébe, amit a mai napig gondoznak. A 

Falugondnokok Vas és Győr-Moson Sopron Megyei Egyesületének alapító  és jelenleg is aktív 

tagja. 

 

Kékesi József több mint huszonöt éve végez tanyagondnoki feladatokat a Balkány tanyáin élő 

hátrányos helyzetű és idős emberek elégedettségére. Tanyagondnokként munkáját példamutatóan 

végzi, a szociális szakma készségei birtokában. Az emberekkel elfogadó, problémáikhoz keresi a 

legjobb megoldást, kommunikációja nyílt, őszinte, hiteles, kompetenciahatárait betartja. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok Egyesület elnökeként kapcsolatban áll a megyei és 

országos szervezetekkel, minden évben több alkalommal szervez szakmai találkozót, továbbképzést 

a megye falu- és tanyagondnokai számára. 

 

 

2021. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN EMLÉKLAP ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL: 

Marton László Gadány község falugondnoka 

Néző Ferenc Balkány tanyagondnoka 

Papp Gyula Felsőörs község tanyagondnoka 

 

Marton László falugondnok 1992 óta látja el a falugondnoki feladatait Gadány településen. A 

falugondnok a településen él, így mindenkit, a legkisebbtől a legidősebbig személyesen ismer, a 

lakossággal kiváló a kapcsolata, bármikor fordulhatnak hozzá segítségért. Szülőfaluja iránti 

szeretete és elköteleződése, teljesítménye és embersége példaértékű. 

 

Néző Ferenc több mint 25 éve végzi tanyagondnoki tevékenységét a Balkány tanyáin élő hátrányos 

helyzetű és idős embereket segítve. Tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok 

Egyesületnek, minden évben aktívan részt vesz a szakmai találkozókon és továbbképzéseken. 

 

Papp Gyula személye a szolgálatban eltöltött, több mint 20 éve alatt nagy társadalmi támogatásnak 

örvendett. Számos közösségi programból kivette a részét: rendszeresen önkénteskedett, főzött, 

csomagot osztott, gyűjtést szervezett rászorulóknak. tanyagondnoki teljesítménye kiváló, munkához 

való hozzáállása precíz, pontos, szorgalmas, emberi hozzáállása példamutatóan lelkiismeretes, 

rugalmassága megfelelő.  


