
EFOP-1.3.5-16-2016-00573 

Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv c. pályázat 

 

 
KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG  

Országos Falukonferencia és Projektzáró rendezvény 

2020. február 28. péntek, Alsómocsolád 

 

HELYSZÍN:    Alsómocsoládi Vendégház- és Konferencia Központ 

    Alsómocsolád, Rákóczi utca 12. 

 

HELYSZÍNI KAPCSOLATTARTÓ: Balogh Anikó Faluház vezető 

 Mobil: +36-30/411-5394 

 E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu 

 

A KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA: 

 

9.00 –  Regisztráció 
 

10.00 – Köszöntőt mond: 

 DICSŐ LÁSZLÓ, ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

 FÁY DÁNIEL, A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ELNÖKE 

 

ELŐADÁSOK: 

 

10:10 –  „SEMMIBŐL VALAMI” A FALUFEJLESZTÉS GYAKORLATA TEREPEN  

 Dr. Németh Nándor  

 

10:40 –  „BERCI ÖRÖKSÉGE” 

 Tóth Márta vidékfejlesztő 

 

11:10 – A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI 

 Jaskó Péter falugondnok 

 

11:30 – A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT STAFÉTABOTJA 

 Bíró Zoltán falugondnok 

 

11:50 – DR. CSATÁRI BÁLINT MUNKÁSSÁGA 

 Ramháb Mária Kemény Bertalan Díjazott 

 

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 

 

13:30 – MERRE TOVÁBB FALUGONDNOKSÁG? KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 

 Moderátor: 

 Eperjesi Tamás, a Kemény Bertalan Díjbizottság tagja 



 

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: 

- Beke Márton közösségfejlesztő 

- 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 

- Gáspár Mátyás címzetes egyetemi docens, NKE 

- Kemény András 

- Keresztes Sándor építészmérnök, nyugalmazott állami főépítész  

- Radics László Répceszemere Község polgármestere 

 

 

 

 

 

 



2020. ÉVI DÍJAZOTTAK: Bodovics János, Rózsafa Község falugondnoka; Palman Imre, 

Csesztve Község falugondnoka; Dr. Bikádi László Károly társadalomfejlesztő; Dr. Csatári 

Bálint () geográfus; Gelencsér Géza társadalomfejlesztő; Kovács Norbert 

társadalomfejlesztő. 
 

Bodovics János falugondnok a kezdetekben még három település – Rózsafa, Katádfa és Bánfa – 

feladatait látta el, mivel először Rózsafa pályázott és nyert falugondnoki gépjárművet. Rendkívül 

alapos és minőségi munkát végez, a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján igyekszik minden 

lakossági igénynek és kérésnek eleget tenni, mindemellett megfelelni a munkáltatói elvárásoknak is. 

A település lakosaival rendkívüli a kapcsolata, idősekkel, gyermekekkel egyformán megtalálja a 

közös hangot.  

 

Palman Imre Csesztve Község szülötte, a településen élőkkel nagyon jó kapcsolatot ápol, 

megbíznak benne és tudják, hogy mindig számíthatnak rá. Munkájában pontos, alapos, 

lelkiismeretes. Falugondnoki feladatait 25 éve nagy szorgalommal végzi, melyet 2005-ben 

Miniszteri Dicséret Kitüntetéssel ismertek el. A társközségek (Szügy, Nógrádmarcal) 

önkormányzataival kölcsönös jó viszonyt ápol. A nógrádmarcali falugondnokkal egymást kisegítve, 

szükség esetén egymást helyettesítve oldják meg a falugondnoki teendőket. 

 

Dr. Bikádi László Károly a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, valamint a Vilonyai és 

Királyszentistváni Református Egyházközségek lelkipásztora, jogi szakokleveles lelkész, tereptanár, 

a Dunántúl legnagyobb házi segítségnyújtó és falugondnoki szolgálatának létrehozója és fenntartója 

2011 óta, melynek révén gyülekezete munkahelyeket teremt, megélhetést, szociális ellátást biztosít 

számos faluban, kistelepülésen. A Dunántúl legnagyobb szolgáltatója lett 1300 ellátottal és közel 

200 alkalmazottal. Ily módon a misszió és diakónia ügyét gyakorlatba átültetve testi és lelki 

segítséget egyaránt nyújt a reájuk bízottaknak. 

 

Dr. Csatári Bálint () geográfus, címzetes egyetemi docens, az MTA Regionális Kutató Központ 

Alföldi Tudományos Intézetének egykori igazgatója, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat egykori 

elnöke, A Falu szerkesztőbizottságának volt tagja. Elnökségi ideje alatt indult sikeres, átfogó 

vidékkutatási program a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben, újjáalakult A Falu 

című tudományos folyóirat szerkesztőbizottsága, valamint rendszeressé vált a lap megjelenése, 

számos keret megállapodást kötött a hálózat, amelyek széles szakmai horizonton tették lehetővé azt, 

hogy az MNVH más hálózatokat is bevonjon a munkájába. Ötletére hozták létre 2012 végén az 

MNVH megyei referensi hálózatát. 

 

Gelencsér Géza a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület elnöke, agrármérnök és 

angol-magyar szakfordító végzettséggel rendelkezik, környezetgazdálkodási PhD képzésen 

abszolutóriumot szerzett, minősítése folyamatban van. Több mint 20 éves programtervezési és a 

teljes projekt ciklust átfogó menedzsment gyakorlattal rendelkezik az agrárfejlesztés, a 

vidékfejlesztés és a társadalmi felzárkóztatás, valamint a térségi és nemzetközi együttműködések 

területén. Az Egyesület működése kapcsán több projektekkel bizonyította az általa képviselt öko-

szociális megközelítésmód érvényességét, ezek közül néhány példa: 9 illegális szemétlerakó 

felszámolása és értéknövelő átalakítása; kisebb közösségi terek létrehozása a településeken; 

közösségi gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozása; helytörténeti gyűjtemények létrehozása, 

fejlesztése, 
 

Kovács Norbert „Cimbi” néptáncos, koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös 

Aranysarkantyús táncos, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke. A tánccal nyolc, néptánc 

oktatással húsz éves kora óta foglalkozik. Szaktanácsadó, számos szakmai és művészeti rendezvény 

szervezője, valamint az Ajka térségében – Kiscsősz és környékén működő intézményi szintű 

alapfokú művészeti iskolai néptáncoktatás megalapítója. Ezekben az iskolákban helyi, fokozottan 

hátrányos helyzetű fiatalok ismerik meg folklór hagyományainkat. 



2020-BAN EMLÉKLAPPAL ELISMERTEK: Birinyi Jánosné, Damak Község falugondnoka; 

Cseresnyés Gyula, Csörnyeföld Község falugondnoka; Csopják Lajos, Tomor Község 

falugondoka; Matusz Lajos, Füzérkomlós Község falugondnoka; Nemes Józsefné, Csatár 

Község falugondnoka; Pál Gyula, Zomba tanyagondnoka; Simon Mihályné, Bordány 

tanyagondnoka; Szilvágyi József, Zsennye Község falugondnoka; Tercsi István, Ágasegyháza 

tanyagondnoka. 
 

Birinyi Jánosné Irénke több mint 20 éve végzi Damak településen a falugondnoki feladatokat. Munkába 

állása óta a falugondnoki közösség aktív, tevékeny tagja, a Borsod megyei falugondnoki hálózat egyik 

alappillére, mind a mai napig. A nehézségek és folyamatos kihívások ellenére Irénke feladatvégzése és 

precizitása példa értékű mindenki számára. A munkatársai és az ellátottak számíthatnak a mindennapi 

szorgalmas munkájára és bizalommal támaszkodhatnak szakmai hozzáértésére. 
 

Cseresnyés Gyula Csörnyeföld Községben a falugondnoki szolgálat megalakulása óta, 2020. január 1-én 

éppen 20 éve látja el lelkiismeretesen feladatát. Mivel a településen orvosi rendelő, iskola, óvoda nem 

található, ezért az itt élők számára hatalmas segítséget jelent odaadó munkája. A szociális étkezés házhoz 

történő kiszállítása is az ő feladata, így napi szinten tart kapcsolatot az idős, egyedül élő lakosokkal. 

Mindannyian elismeréssel szólnak Gyula emberséges, figyelmes munkájáról. 
 

Csopják Lajos a borsodi Tomor kistelepülés falugondnoka, immár több mint 20 éve. Egyike azon 

falugondnokoknak, akik még hordozzák a falugondnokság „ős”értékeit és olyan szemlélettel végzik 

munkájukat, mely túlmutat pusztán a szakmai irányelveken. Munkájának végzése közben mindenekelőtt a 

település és a lakosok érdekeit tartja szem előtt, hívatásként tekint a falugondnoki munkára. Megbízható, 

logikus, őszinte hozzáállásával teszi jobbá a településen élők életkörülményeit, igyekszik élhetőbbé tenni a 

vidéket. 
 

Matusz Lajos több mint két évtizede a zempléni kistelepülés Füzérkomlós község falugondnoka. Barátságos 

személyiségének köszönhetően közvetlen kapcsolatot ápol munkatársaival, a környékbeli és megyei 

falugondok kollégákkal. A falu lakosaival kiváló együttműködésben végezte nyugdíjba vonulásáig 

falugondnoki munkáját. 
 

Nemes Józsefné 1997-től megbízhatóan, a falu közössége érdekében, a szolgálat elkötelezettjeként végzi 

munkáját. A lakosság minden korosztályával személyes a kapcsolata, az időseket orvosi rendelésre szállítja, 

kiváltja a gyógyszereiket, a mindennapi tevékenységükben nagy segítséget nyújt számukra. Falujában – 

Csatárban – a fiatalok körében végzett hagyományőrző, kulturális és közösségi fejlesztő tevékenységével, 

együttműködésre nyitott személyiségével a falugondnoki szolgálatok gyakran hiányzó oldalát erősítette és 

ezzel adott mintát a zalai falugondnoki közösség számára. 
 

Pál Gyula zombai tanyagondnok 1997-ben Kecskeméten végezte el a falugondnoki képzést. Tanyagondnoki 

feladatait a Zombához tartozó külterületeken, Tanyatormás-pusztán és Szentgál-szőlőhegyen látja el. 

Szakmai munkája mellett kiemelkedően aktív közösségi munkát is végez. Senior tanyagondnokként 

tapasztalatait átadja, tudását megosztja a kezdő falu- és tanyagondnokokkal a képzés során. Munkáját a 

pontosság, személyes hozzáállását a megbízhatóság jellemzi. 
 

Simon Mihályné 2003-tól gondoskodik a bordányi tanyavilágban élő emberekről. Körzete a Mező-dűlő, ahol 

nagyjából 200 embernek viseli gondját. Feladatát „szolgálat”-nak, hivatásának tekinti, amelyet példaértékűen 

és kimagasló színvonalon végez immár több mint tizenöt éve. Szakmai munkája mellett kiemelkedően aktív 

közösségi munkát is végez. 
 

Szilvágyi József 1955-ben született, minden felmenője és ő is zsennyei lakos. 1996-ban fordulatot vett az 

élete, mert úgy döntött, hogy falugondnoknak áll, Vas megyében az elsők között vállalta az akkor még 

igencsak ritka és ismeretlen tevékenységet. Hamar beletanult az új „mesterségbe”, mert ő még azok közül a 

falugondnokok közül való, aki Kemény Bertalantól tanulta a falustársak gondja-baja intézését. Így aztán meg 

is maradt falugondnoknak 24 éven át, egészen nyugdíjazásáig, 2019. végéig. 
 

Tercsi István Ágasegyházán több mint két évtizede tanyagondnok, azóta támogatja az ágasegyházi 

tanyavilágban élő embereket. Elismerésre méltó munkája mindig a gondoskodásról, a rászorulók, a tanyán 

élők, idősek és gyermekek segítéséről szól, és soha nem arról, hogy mikor lesz vége a munkaidőnek. A 

rábízott feladatokat mindenkor maradéktalanul elvégezi. Munkája, tenni akarása, az idősek, rászorulók, 

óvodások, iskolások érdekében való tevékenysége példaértéket képvisel. 



Falufejlesztési Társaság - Sajtóközlemény 

Alsómocsolád, 2020.02.28. 

Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj Átadó Ünnepség - Országos Falukonferencia és az EFOP 

projektzáró alkalmából 
 

Az EFOP projekt eszközeivel a három év alatt (2017. március 1. - 2020. március 1.) eredményesen 

folytattuk aprófalvas kistérségekben és a tanyavilágban a természeti, társadalmi belső erőforrásokra 

építve a helyi közösségi cselekvések szakmai segítését, támogatását, a hely és a helyi társadalom 

megtartó képességének fejlesztését. Kapcsolatépítésünk eredményeképpen összesen mintegy 120 db 

rendezvényen, eseményen 5000 kontaktusnál is több valósult meg. Hat megyei falugondnoki 

egyesület humán erőforrásának, közösségi bázisának fejlesztését színvonalas, élményt adó, 

emlékezetes közösségi eseményeken, rendezvényeken segítettük. Projektünket gazdagítja az a tény, 

hogy 2019-ben 30 éves volt a Falufejlesztési Társaság, 2020-ban pedig 30 éves a falugondnokság 

Magyarországon. Az idősebb és fiatal falugondnokok tapasztalatai egyre szélesebb körben kapnak 

nyilvánosságot, s mint egy-egy jó példa, jó gyakorlat terjedhet tovább, válik ismertebbé a szélesebb, 

sőt esetleg a szaktárcai és politikai döntéshozók nyilvánossága felé is. A falugondnoki egyesületek 

munkáját tanulókörök szervezésével, ezek szakmai segítésével ösztönöztük. A partnerszervezetek 

közreműködésével folytattuk az együttgondolkodást a falugondnoki szolgálatok működésének 

újragondolására, kezdeményeztük a szellemi, lelki és számos gyakorlati tapasztalat mentén a 

szolgálatok belső megújítását. Folyamatsegítő-közösségépítő találkozókon, a mintegy 120 

rendezvény, esemény alkalmával bevontunk érdeklődő, nyitott fiatalokat, önkénteseket, sőt 

kifejezetten számukra szerveztünk több falufejlesztési programot középiskolákban (pl. az 

Ormánságban, Vas megyében). Segítettük Őket a személyes és az egyes, falugondnoksággal bíró 

kistelepülések közötti bizalom és kapcsolatépítés elindításában, kiterjesztésében a falugondnokság, 

mint egy jelentős közvetítő intézményrendszer tudásának, tapasztalatainak a felmutatásával. 

Rendezvényeink, eseményeink száma jóval meghaladta az elvárt számot, ez is mutatja a projekt 

iránti érdeklődést, bizalmat, nyitottságot. 
 

A kistelepülési identitás, önállóság, organikus közösségi működés és helyi megoldások, valamint az 

egyes közösségek jövőbeni terveinek módszertani rásegítése jelenti a részünkről a tanulókörök, 

kispad beszélgetések szervezését, elsősorban a háztáji biogazdálkodás, fenntartható helyi kisléptékű 

gazdasági-gazdálkodási megoldások témában. 

       

Eszközbeszerzésünk egyik jelentős eleme volt a könyvespolcok létrehozása Vértesacsán, a 

Falugondnokok Házában. Létrehoztuk Kemény Bertalan, az alapító emlékére a falugondnoki, 

falufejlesztési kutató műhelyt - kézikönyvtárat. 
 

Kiemeljük az Alsómocsoládon, a hagyományossá vált Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj átadást 

és országos falukonferenciát, melyen szép számmal vesznek részt falugondnokok. Közösségépítő 

tudásuk nélkülözhetetlen a jövő fiatal falugondnokai számára. 

 

Közösségépítő folyamat keretében megkezdtük a Falufejlesztési Társaságon belül a Falugondnoki 

Tagozat megerősítését, lábra állítását. A Falu- és tanyagondnoki Tagozat újjá szerveződésével 

megvalósulhat az eredeti Kemény Bertalani szemlélet, amennyiben a Falugondnokok Házát a 

Tagozat a sajátjaként oktatásra, illetve a falugondnokok közösségének céljaira működtetné. A 

szándékot erősítjük, mivel a Falufejlesztési Társaságnak a falugondnoki erőforrása a valódi tőkéje. 

Ez a tőke pedig csak közösségként működtethető és fenntartható. 

 

Figyelemmel voltunk a projekt kötelező arculati elemeire és a teljes V.  

Mérföldkő tevékenységének a szükséges dokumentálásra.  

 
 


