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,,A tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma 

a magyar nemzeti örökség fontos része,  sajátos ,,hungarikum”, 

amelynek fennmaradása, új életre keltése, fejlesztése nemzeti érdek.”
1
 

1.Bevezetés 
 

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak 

harmadéves hallgatói vagyunk. Egyetemi tanulmányaink során fokozatos betekintést kaptunk 

a vidékfejlesztés tudományába. A témaválasztásunk egyik alapja, hogy mindhármunk falusi, 

tanyasi körülmények között nőtt fel, így nagyobb érdeklődésünk van a téma iránt. Vizsgáltuk, 

milyen lehetőségei vannak a tanyán élőknek, hogyan zajlik életük a városoktól és a 

civilizációtól távol. Az előzőekhez szorosan kapcsolódva kutattuk a helyi falu- és 

tanyagondnoki szolgálat kialakulását és működését, mint megvalósult társadalmi innovációt.  

 Tanulmányunk 2015. július és szeptember között zajló kutatásunk eredményeit 

tükrözi. Mélyinterjúkat készítettünk a község polgármesterével, tanyagondnokaival, idős és 

rászoruló emberekkel, akik igénybe veszik a szolgálatot és kapcsolatban állnak azzal.  

 

                                                           
1
 Tanyakollégium (2003): Tanyakollégium 2002-2003 zárónyilatkozata és ajánlásai. Falu Város Régió, 2004/5. 

pp. 24-29. 
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2. Tanyavilág, tanyai életforma 
 

Elsőként a tanyavilág történelmi hátterét szeretnénk mélyebben bemutatni. A Duna-Tisza 

köze homokhátságára a tatárok elől menekülő kunokat IV. Béla telepítette le 1239-ben. A 

török seregek pusztításai által a vidék több mint 200 évre lakatlan pusztává változott. A terület 

benépesítését 1743-ban engedélyezte a Jász-Kun Kapitány. Az 1880-as évektől megindult a 

Duna-Tisza közi homokhátság benépesedése. Az elszegényedett nagyszámú családokat a 

meglévő, magántulajdonban lévő földterületek már nem tudták ellátni. Embertelen kézi 

munkával dolgozó, parlagtörő, homokmegkötő emberek özönlöttek a néptelen, művelésből 

kimaradt területekre. Elindult a tanyai művelődés: az oktatás bázisát jelentő iskolák, a lelki 

összetartozást segítő imaházak és a saját kultúrát kifejlesztő olvasókörök létesülése.2 

 
 A vidéki emberek területen való jelenlétéhez mindenképpen hozzátartoznak a tanyák, 

és az ott élők. A tanya nem csupán települési forma, hanem az ezekhez szorosan kapcsolódó 

társadalom és emberek is, akik az ott lévő épületekben élnek, mezőgazdasági 

tevékenységekkel foglalkoznak, termelnek a piacra, saját maguk számára, próbálják óvni 

környezetüket és gyakorolják azokat a hagyományokat, melyek a városokból már teljesen 

eltűntek.3 

 Maga a tanyai életforma nem egy, a földtől elrugaszkodott, nevetnivaló életmód, 

hanem annak az egyszerű ténynek a bemutatása, hogy együtt élni a természettel, ismerni a 

növények és állatok legkülönfélébb szokásait, alkalmazkodva a természet erőihez, a saját 

igényeink is kielégítésre kerülnek. A mai tanyákon már találunk telefonvonalat, faxot és 

internetet is. Kulturált környezetben, de a régi értékek megtartásával nyugodtabban, 

egészségesebben lehet élni.4 

 A Hungarikum Bizottság döntése alapján nemrégiben a magyar tanya is bekerült a 

Magyar Értéktárba, mégpedig Kulturális örökség kategóriában, a Csongrád Megyei Értéktár 

Bizottság felterjesztésének eredményeként.5 Maga a tanya: „a városok és falvak határában 

szétszórtan álló, rendszerint egy lakóépület és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet 

                                                           
2  Csatári B.(2005a): Tanyakutatás, Kutatási jelentések, 1. füzet. 
http://www.alfoldinfo.hu/tanyakutatas/1fuzet.html letöltés ideje: 2015-09-30 
3 A tanyák értékei: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, Kecskemét 2013. 
4 http://www.okomuzeum.hu/magyar/informaciok/okomuzeum_alfolditanyak/10/6/10/1/1 letöltés ideje: 2015-
09-30 
5 http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/09/a-magyar-tanya-is-a-magyar-ertektar-resze-lett.html letöltés ideje: 
2015-09-30 
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magába foglaló, paraszti használatú állandóan lakott magányos telep.” (Magyar Néprajzi 

Lexikon)6. 

3. A falu- és tanyagondnoki szolgálat, mint társadalmi innováció 
 

Kutatásunk során elemzett szakirodalmi forrásaink alapján megállapíthatjuk, hogy az 

innováció magában foglalja az ötletet, a kreativitást, az újítási hajlamot, újítást és a fejlesztést, 

de ezeknél több, hiszen a megvalósítást is feltételezi. A sikeres térségi innováció pedig 

fenntarthatóvá is válik ökológiai-, ökonómiai- és szervezeti értelemben egyaránt. A 

fenntarthatóság a térségi siker egyik legfontosabb követelménye, de egyúttal a legkritikusabb 

pontja is. Különböző külső támogatások, pályázatok elnyerésével egy-egy innovatív ötlet 

megvalósítható ugyan, de ha nem válik önfenntartóvá, állandóan újabb és újabb külső 

támogatásokra szorul, akkor nem történhet meg a térség fejlődése, s végül a legkiválóbb ötlet, 

kezdeményezés is elhalhat. A térségi kezdeményezések kapcsán elkövetett leggyakoribb hiba 

az, hogy a fenntarthatóságot nem komplexitásában értelmezik: csak gazdasági vagy kizárólag 

ökológiai, esetleg technológiai-, szervezeti megközelítésből vizsgálják és törekednek a 

maximalizálására. Holott ezeknek a tényezőknek az összehangolására, optimális 

kombinációjuk megteremtésére kellene törekedni.7 

 Az innováció kiindulópontja a térségben élők által érzékelt társadalmi-gazdasági 

elmaradottság, egyensúlytalanság, a tudatosuló válsághelyzet, a globális hatások 

érvényesülése, a mindezekből fakadó cselekvési kényszer felismerése. Általánosabban 

fogalmazva többnyire valamilyen hiány, illetve a hiányérzet leküzdésére való törekvés indítja 

el az innovációs folyamatot.8 

 

 

                                                           
6
 http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-395.html 

7
 http://videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/letöltés ideje: 2015-09-09 

8
 G. Fekete Éva: Innovációk a kistérségi fejlesztésben 2001 (39-53.oldal) 
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1. ábra: A sikeres térségi innováció folyamata 

(Forrás: Saját szerkesztés (Vidékfejlesztés, vidékfejlesztés intézményrendszere, Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Budapest, 2007. március) alapján)
 

 A társadalmi innováció megvalósulásához feltétel, hogy erős helyi kapcsolati hátteret 

és közvetlen környezetükön, közösségükön túlnyúló kapcsolatokkal is kialakított innovátor 

álljon az ötletek megvalósítása mögött. Ha elfogadása viszonylag hamar megtörténik, az 

innováció elterjedése gyors, hatása maradandó, a fenntarthatóságára nagy az esély: egy 

sikeresen véghezvitt projekt, amely fenntarthatóvá tehető újabb innovatív ötletek és 

fejlesztések kiindulópontja lehet, és ez újraindítja az innovációs láncot. A fenntartható, jó 

kapcsolat alapjait képezi, hogy az innovátor rendelkezzen bizonyos szükséges innovációs-

készségekkel. Ez magában foglalja az újra való nyitottságot, a kreativitást, a kezdeményező-

készséget. Ezek mellé a tulajdonságok mellé társulási-, együttműködési készség, 

meggyőzőerő és szervezőkészség is párosul. Ezek a tulajdonságok nem mindig párosulnak 

egyetlen személyben, így az innovátor egy csoport lesz, ahol a kreatív emberen kívül 

megfelelő tulajdonságokkal és hatáskörökkel rendelkező személyek működnek együtt.9 

 A falu- és tanyagondnoki szolgálatok ennek az összetett, jelentős 

együttműködéseken alapuló társadalmi innovációnak a szüleményei, kifejezetten magyar 

találmány, a települési hátrányok enyhítésének egy módja. A vidékfejlesztés szelíd 

módszerének nevezik. A falugondnoki szolgáltatás olyan alapszolgáltatási forma, amelyet 

főállásban, teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falu- és 

tanyagondnok alkalmazásával működtetnek. A települési önkormányzat segítséget nyújt a 

                                                           
9
 http://videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/letöltés ideje: 2015-09-09  
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szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló 

életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáikat megoldhassák. 10 

 A falu- és tanyagondnokok munkáltatója a helyi viszonyok függvényében lehet a 

képviselőtestület, polgármester, az önkormányzat szervei, intézményei.11  

 Az Országos Falugondnoki Hálózat 1990 augusztusa óta tevékenykedik 

Magyarországon. Célja: jó gyakorlatok terjesztése, hatékonyságuk értékelése, más 

országokban való alkalmazási lehetőségek vizsgálata. Kemény Bertalan, a falugondnoki 

rendszer eszmei atyja gondolatai alapján alapértéknek tekintjük az egymásra figyelést, 

egymástól tanulást, a generációs ismeretátadást és a közös útkeresést.12Az első falugondnoki 

szolgálatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jöttek létre. A modellprogram sikerét mutatja, 

hogy annak tapasztalatai alapján a Minisztérium szakmai és pénzügyi támogatása mellett 

megkezdődhetett az országos hálózat kiépítése. A falugondnoki szolgáltatás olyan 

alapszolgáltatási forma, amelyet egy főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), 

közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával működtetnek. A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításai 

kapcsán a szociális szolgáltatásokra vonatkozó rész megváltozott: az alapszolgáltatások 

megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben 

lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, 

valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat 

megoldhassák.13 

 A falu- és tanyagondnoki rendszer kitalálója a közösségi problémákat a 

kapcsolatrendszer fejlesztésével vélte megoldani. Egy falu fejlettségét a lakosai közti 

kapcsolatrendszerrel mérte. A falugondnok egy olyan - aprófaluban dolgozó, legtöbb esetben 

ott is élő, gépjárművel rendelkező, szociális szolgáltatást végző - személy, aki előbb-utóbb a 

település egyik informális vezetőjévé is válhat, hiszen igen sok információ kerül a birtokába, 

                                                           
10

 http://www.mnvh.eu/sites/default/files/csorszne_zelenak_katalin_falugondnokok_duna-
tisza_kozi_egyesulete.pdf letöltés ideje: 2015-09-24 
11

 http://videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/letöltés ideje: 2015-09-09 
12

 http://www.falufejlesztesitarsasag.hu/kemeny-bertalan.html letöltés ideje: 2015-09-10 
13

 http://videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/letöltés ideje: 2015-09-09 
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formálja a település közvéleményét. Szorosan vett munkája mellett azon dolgozik, hogy újra 

működjön, újra életképes legyen a falu közössége.14 

 A falu, illetve tanyagondnokság értelemszerűen több ponton különbözik egymástól, 

de célkitűzéseik, alapértékeik megegyeznek, közös problémákkal küzdenek, így a 

falugondnoki rendszerre tett megállapítások a tanyagondnokságra is értelmezhetők. A 

dolgozókat 11 egyesület és a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség foglalkoztatja. Elért 

eredmények országos tekintetben, hogy mára már elfogadottá vált a falu, illetve 

tanyagondnoki szolgálat fontossága. Sok pályázatot írnak ki falugondnoki, tanyagondnoki 

program megszervezésére, fejlesztésére. Nagy összeget szánnak a fejlesztésre. A civil- és az 

állami szféra együttműködésének, a hálózatosság elvének hatékonyságának és ezeknek 

gyakorlatba ültetésének példájává vált. Finanszírozását jelenleg az EMMI látja el. A 

kistérségek fejlődésének egyik záloga, kulcsfontosságú szociális intézménye. Jól 

megvalósított rendszerré vált, 1 ember el tud látni 3-400 főt is.15 

 Ha összehasonlítjuk a tanyagondnok és a falugondnok szerepköreit, 

megállapíthatjuk, hogy a falugondnok inkább aprófalvak belterületén, míg a tanyagondnok 

kisebb települések külterületeivel, a tanyavilágban foglalatoskodnak.   

 A feladatköreikhez tartoznak a szociális alapellátási feladatok, mint egészségügyi 

ellátáshoz való hozzájutás segítése, gyermekek szállítása, információk közvetítése a település 

bel- és külterülete között, és egyéb feladatok közé tartozik az önkormányzati feladatok 

segítése, kulturális programok megszervezése, szabadidős- és sport programok 

megszervezése.  

A helyi szinten működő önkormányzatok, kisiskolák megszűnése, orvosi ellátások 

időtartamának szűkítése, busz és vonat járatok ritkulása és egyéb negatív változások a 

falvakban egyre jobban megerősítik a falu- és tanyagondnoki szolgálatok szükségességét. 

                                                           
14

 Vidékfejlesztés, vidékfejlesztés intézményrendszere–dokumentum www.hvtk.hu/regi/doc/konyv_hvtk.pdf 
letöltés ideje: 2015-09-14 
15

 http://videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/letöltés ideje: 2015-09-09 
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4. Vizsgálat célkitűzései és módszertana 
 

4.1. Anyag- és módszertan 

Nagyrészt vizsgálódásunk útján begyűjtött információkkal dolgoztunk, melyeket lexikális 

adatokkal is kiegészítettünk. Látogatást tettünk három alkalommal is Petőfiszálláson 

különböző szakavatott embereknél, melyek során hasznos információkkal gazdagodtunk. A 

legértékesebb ismeretanyagokat a község polgármestere, falu- és tanyagondnokai 

szolgáltatták a mélyinterjúk során. Végigkövettük több alkalommal a helyi tanyagondnokok 

napjait. Feladataink közé tartoztak: ebédszállítás, betegszállítás, illetve alapvető élelmiszer- és 

gyógyszerellátás biztosítása. Ezzel párhuzamosan a szolgáltatást igénybevevőket - az időseket 

és szociális helyzetük alapján rászorulókat - is megkérdeztük véleményükről, a rendszer 

működőképességéről, erősségeiről, gyengeségeiről egyetemben. Közülük nem mindenki volt 

hajlandó kapcsolatba állni velünk, ezt betudhatjuk bizonytalanságuknak, mely magányos 

tanyasi életterükből eredhet.  

 Primer kutatás részeként mélyinterjúkat készítettünk a fentiekben említett 

személyekkel. Szekunder adatokat internetes forrásokból és könyvtárban megtalálható 

könyvekből használtunk fel. 

4.2. Célkitűzéseink 

 

Tanulmányunk alapvető célja Petőfiszállás külterületén élők életkörülményeinek vizsgálata, 

melyhez szorosan kapcsolódik a helyi Falu- és tanyagondnoki szolgálat. 

Kutatásunk céljai a következők: 

1. A petőfiszállási falu- és tanyagondnoki szolgálat átfogó vizsgálata személyes tapasztalatok 

alapján, ezen belül fókuszálva a működésükre, feladataikra. 

2. Milyen térségi innovációk valósulhatnak és valósultak meg a községben. 

3. A tanyagondnokok és a szolgáltatást igénybe vevők között megvalósult kapcsolat 

pozitívumainak és jellegének kutatása. 

4. Milyen intézkedésekre, esetleges támogatásokra, emberi erőforrásokra lenne szükség a 

jövőben.  

5. Javaslattétel. 
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5. A társadalmi innováció megvalósulása és működése a petőfiszállási falu- 
és tanyagondnoki szolgálaton keresztül 
 

 

2. ábra: Petőfiszállás elhelyezkedése 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

 Vizsgálatunk eredményeinek bemutatása előtt megfogalmaznánk néhány alapvető 

adatot Petőfiszállásról. Területe 67,79 km², teljes népessége 1 453 fő. Petőfiszállás 1952-ben 

vált önállóvá Kiskunfélegyháza városának Ferencszállás és Szentkút nevű határrészeiből. Az 

új község a nevét annak köszönhette, hogy Petőfi Sándor apja volt egy időben a helyi kocsma 

bérlője. 

 A valaha volt Ferencszállása vagy Ferencszállás a 13. században Magyarországra 

beköltözött kunok települése volt. A templommal is rendelkező falu a török időkben 

elpusztult, lakói a biztonságot jelentő Kecskemétre költöztek be. Az elhagyott település 

területét hosszú ideig Kecskemét használta legelőként, majd a Jászkun kerület önmegváltása 

után Kiskunfélegyháza pusztája volt. 

 A petőfiszállási falu- és tanyagondnoki szolgálat 2004-ben jött létre a 6 770 ha 

településnagyságú egyedi szerkezetű tanyasi településen, Petőfiszálláson. A tanyás 

szerkezetet jól mutatja az az adat, hogy a község belterületi nagysága 72 ha – tudtuk meg 

Szász Jánostól, Petőfiszállás polgármesterétől. A település lakosságának 65-70%-a a 

szórványos tanyavilágban él. Ezen említett egyediségekkel a Duna-Tisza közének első öt 

élhető falujának egyike lett Petőfiszállás az utóbbi években.  
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5.1. A petőfiszállási falu- és tanyagondnoki szolgálat működése 
 

A falu- és tanyagondnokok feladatkörei 

 

3. ábra: Falu- és tanyagondnokok feladatkörei 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 A településen a tanya- és falugondnoki szolgálat megalakulásának útja a következő: 

a lehetőség a településeknek adott, államilag finanszírozott szolgáltatás, minden falu és 

község maga dönti el, hogy megpróbálja-e beindítani, működtetni ezt a szolgáltatást. Azonban 

ez a finanszírozási keret igen csekélynek bizonyul az összes falu- és tanyagondnoki feladat 

kiszolgálásához Petőfiszálláson. Közel ugyanakkora összeget kell ráfordítania az 

önkormányzatnak a szolgálat megfelelő üzemeltetésére, mint amekkora az állami támogatás. 

 Ez a beváltnak látszó önkormányzati szolgáltatás sikerét annak is köszönheti, hogy 

kitalálása és működése központilag összefogott. Központi hivatalt Petőfiszállás, Pálmonostora 

és Gátér települések alkotják. A hatékonyság alapját adja, hogy a három település 

szakemberei egymással a kapcsolatot folyamatosan tartják, megosztják tapasztalataikat és 

észrevételeiket, sőt adott helyzetben lehetőségeikhez mérten megpróbálnak segíteni 
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egymásnak. A tanya- és falugondnokok különböző szakmai találkozókon, kötelező 

továbbképzéseken sajátíthatnak el új ismereteket, módszereket. Ezek az innovatív találkozók, 

konferenciák mindig új és friss tudást közvetítenek a résztvevőknek. Kreditpontos rendszert 

alkalmaznak, mely alapján hatévente 60 kredit összegyűjtése a feltétele képesítésük 

megtartásának. 

 A falu- és tanyagondnokokról néhány bevezető szót már beszéltünk Petőfiszállás 

községben. Tisztázzuk is le, hogy mi alapján lehet valaki a szolgálat munkatársa – ezt már 

Szász János a település polgármestere ismertette felénk. A falugondnoki szolgálat működési 

engedélyének egyik feltétele a falugondnoki tanfolyam elvégzése, melyről tanúsítványt kap a 

falugondnok. A képzés 120 órás, 3 x 5 napos, bentlakásos képzés. A képzést a Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja szervezi. A képzésre a falugondnoki 

szolgálatot fenntartó jelenti be az e munkakörben alkalmazott személyt. Személyi változások 

esetén az új munkaerőnek is ugyanebben a képzésben kell részesülnie, melynek költségeit a 

fenntartó vállalja. 

 A falugondnok szakmai-közösségi tevékenységéről évente beszámol a helyben 

szokásos módon meghirdetett közmeghallgatáson, s szakmai beszámolóját írásban is 

benyújtja a képviselő-testület felé. A közmeghallgatáson a megjelent lakosok elfogadhatják, 

illetve kifogásolhatják a falugondnok beszámolóját és a beszámoló alapját képező munkát, a 

képviselő-testülethasonló elven gondolkodhat arról. A falugondnoki hálózatot megyénként a 

megyei falugondnoki egyesületek szervezik, támogatják, s a közösségépítésen túl a 

minisztérium megbízásából, illetve anyagi támogatásával szakmai-fejlesztő feladatokat is 

ellátnak.16 

 A falugondnoki hálózat országos nyilvánosságát a Magyar Tanya- és Falugondnoki 

Szövetség által kiadott Falugondnoki Hírlevél hivatott megteremteni. Az országos kiadvány 

mellett kétévente megjelenik a Falugondnoki Kalendárium könyv alakban, s a megyei 

egyesületek is rendelkezhetnek saját kiadványokkal. Ezek a folyóiratok is hozzájárulnak az 

innovátorok informálódásához, valamint munkájukat segítik. Tájékoztatást kapnak az őket 

érintő képzésekről, feladatokról.  

                                                           
16

 A Marcali kistérség társadalmi jellemzői-dokumentum www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1068 letöltés 
ideje: 2015-09-19 
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5.2. Vizsgálatunk eredményei 
 

 A településen működő rendszer élhető tanyavilágot teremt a lakosok számára. Egyre 

vonzóbbá teszi az ellátások által a tanyákra való költözést. Ezen ellátások hiánya esetén 

számos tanyasi élet ellehetetlenítetté válna vagy rövid időn belül teljesen befejeződne. A 

szolgálatnak népességmegtartó ereje is van. Ez az erő megvalósul a tanyasi és rászoruló 

gyerekek óvodába és iskolába szállításában is. Infrastrukturális adottságokból kifolyólag sok 

család csak kiskunfélegyházi iskolákba és óvodákba tudná küldeni tömegközlekedéssel 

gyermeküket, ezért a szolgálat kisbusszal vállalja a gyermekek szállítását a petőfiszállási 

közoktatási intézményekbe. Ez egyfajta anyagi terhek alól menti fel a családokat. A 

szolgáltatás által a petőfiszállási óvoda és általános iskola létszáma nem csökken, sőt 

emelkedést is tanúsít. A mélyinterjúból kiderült, hogy az utóbbi 3 évben plusz 4 fő felvétele 

történt meg a tanári karba. 

 Az életkörülmények javítása fontos feladat, hiszen csak így valósulhat meg, hogy a 

fiatalok és középkorúak tanyákra költözzenek. Ennek része a tanyagondnoki szolgálat 

működése, mely garantálja a későbbiekben az időskori ellátást a most odaköltözőknek. 

Jelentős jövőképpel rendelkezik, egyszerűen fogalmazva a község sok más tanyás településsel 

ellentétben nem öregszik. Ezt bizonyítják a következő adatok is: 

 - a tanyán élők nagy része (közel 900 fő) 18-62 életév közötti 

 - 300-400 tanyasi lakos 0-18 életév közötti 

 - 200-250 fő 62 életév feletti. 

 A település fenntartható minden féle külső tényező ellenére. 2010 óta folyamatos 

(kb. 5%-os) a lakosságlétszám növekedés. Ez is alátámasztható azzal a ténnyel, hogy az 

óvodai létszám 1980-as évekbeli szinten áll jelenleg, azaz meglehetősen magas. 

 A térség ezen területe nem rendelkezik a szükséges infrastrukturális tényezőkkel, 

erre ad példát a község tanyavilágának kb. 170-180 km-es rossz minőségű földúthálózata is, 

melyet az időjárás igen gyakran kedvezőtlenül befolyásol (belvíz, nagy esők). 

 A 2012-2013 közötti időszakban a Tanyafejlesztési Program támogatásával 

Petőfiszállás önkormányzata a falu- és tanyagondnoki szolgálata számára egy Dacia Duster 

típusú terepjárót szerzett be 3 millió Ft állami hozzájárulással, valamint tanyasi földútjainak 

karbantartására is nagy hangsúlyt fektet, e célból is jelentős sikereket ért el, hiszen 7,4 millió 

forintot kaptak pótkocsi, tartálykocsi, szárzúzó és fűkasza megvásárlására.  
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 Tanyagondnokokkal történő utunk során dűlő út táblákat láttunk minden földút 

elején, mely egy tavalyi év során megvalósult kezdeményezés. A tanyagondnokok ötlete 

alapján jött létre melyet a képviselőtestület, és a polgármester is elfogadott. Ezek a táblák 

elengedhetetlenek a tanyasi címek azonosításához. (például: mentőszolgálati munka segítése). 

 
9. ábra: Endre Zsiga dűlő tábla 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

A tanyasi emberek gyakran nagyon távoli szomszédokkal rendelkeznek, akár több km-

re egymástól. Nincs rálátásuk egymásra a környezeti tényezőkből fakadóan is, pl. erdők általi 

beláthatatlanság. Személyes jelenlétünk során tapasztaltak alapján felmerült bennünk az 

idősek és tanyán élők létbiztonságának kérdése is. A tanyán élőktől és idős emberektől 

megtudtuk, hogy saját biztonságukat leggyakrabban a házőrző kutyák tartása jelenti, de 

igyekeznek anyagi forrást fordítani telkük bekerítésére is. A kutya az egyedül élők számára, 

nem csak a biztonságot szolgálja, hanem társ is a mindennapokban. Egyes helyeken a munka 

elvégzésében is segítséget nyújt, pl. birkanyáj vagy tehéncsorda őrzése, terelése. 

Biztonságukat szolgálja a folyamatos kapcsolattartás a tanyagondnokok és a polgárőrök, 

rendőrök között. Kölcsönösen működik közöttük a bűnüldözés és a tanyasiak összekapcsolása 

a hivatalos szervekkel. Számtalan példa volt rá, mikor a rendőrség munkatársai bejelentést 

kaptak gyanús személyekről a tanyagondnokoktól, azonban a rendőrök is igénylik a 

segítségnyújtást a tanyavilágban végrehajtandó intézkedések során. A polgárőrség hetente 2-3 

alkalommal teljesít nappali és éjjeli szolgálatot együttműködve a rendőrség szerveivel. 

Mindezen tevékenységek ellenére a tanyavilág nem mondható teljesen biztonságosnak. Az 
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idősek nagyrészt felügyelet nélkül élnek. Ezeket a problémákat, hiányosságokat egy 

kifinomult jelzőrendszer alkalmazásával lehetne megoldani. A szolgáltatás 24 órás 

biztonságot tudna biztosítani számukra, illetve egészségügyi probléma, baj esetén is nagy 

segítség. 

 

4. ábra: Tanyagondnok munka közben 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

 A fentebb említett rossz infrastrukturális viszonyok és az idős emberek egészségügyi 

problémái miatt az egészségügyi ellátás is problémákba ütközik. A tanyasi idősek rászorulnak 

arra, hogy orvoshoz vagy adott egészségügyi intézménybe szállítsák őket a falu- és 

tanyagondnokok, megfelelő ellátás céljából. Erre eszközként szolgál számukra egy korábban 

megvásárolt kisbusz, mellyel alapfeladatnak tekintik a tanyasi gyermekek óvodába, iskolába 

vitelét. Több idős embert is tudnak adott esetben ellátásra szállítani. Az idei évben sikerült 

megnyernie az önkormányzatnak egy új 9 személyes kisbuszt is, mely teljes mértékben 

átveheti a betegszállítás szerepét. Ennek átvételére jövő év tavaszán kerül sor. Az előzetes 

tervek alapján a kisbusz vezetésére egy újabb fő falugondnokot terveznek felvenni. A 

polgármester úrral és a tanyagondnokokkal elkészített interjúink során megtudtuk, hogy igen 

jelentős problémát jelent az egészségügyi ellátás megvalósítása, hiszen adott esetben, ha 

például Kecskemétre szükséges szállítani a betegeket, az ellátás időtartama fél napba is telhet. 

Nem élveznek elsőbbséget az ellátás során, melyet maguknak a tanyagondnokoknak is ki kell 

várniuk. Eközben adott feladataikkal csúsznak el, illetve szolgálat közben felmerülő 

problémák megoldásával kellene tölteni munkaidejüket. Az egészségügyi ellátásban való 
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segítségnyújtáshoz hozzátartozik az a részfeladat is, hogy igény esetén a tanyagondnokok 

kiváltják a rászorulók gyógyszereit. 

  

 

5. ábra: Tanyagondnok munka közben 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

 Vizsgálódásunk során felfedezni véltünk egy fentiekben említett sikeres 

kezdeményezést. Célja szolgáltatást igénylők megfelelő, napi egyszeri étkeztetése főtt étellel. 

 „Községünk értékteremtő munkaminta program keretében már példaértékű, eleinte 

saját kezdeményezésre alapuló köztermesztést folytatott.” – mondta Szász János helyi 

polgármester. 

 „Jelenleg közel 3 ha területen az élelmezés teljes zöldség alapellátását biztosítja, 

melyek konyhai feldolgozás révén minőségibb és mennyiségibb, változatosabb és 

egészségesebb étkeztetést biztosít. Helyi rendeletünk szabványa értelmében egyszeri 

természetbeli juttatásként is támogatjuk az időseket, rászorulókat, melyek jelen esetben a 

konyhai ellátáson felül, pluszban jelentkező termékek.” – nyilatkozta Szász János helyi 

polgármester. 
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 Az elbeszélgetést követően a polgármester úr bemutatta nekünk a mintaprogram 

gyakorlati megvalósulását.  

 Látogatásunk során az önkormányzati konyhakertben zajló munkálatokat 

figyelhettük meg, mely jelen esetben éppen a krumpli szedés volt. 

 

6. ábra: Közmunkások munka közben 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

 A közmunkások által kitermelt zöldségek egyenesen a közétkeztetési konyhában 

kerülnek elraktározásra. Ezeket később, mint étkezési alapanyagot felhasználják a különböző 

ételek elkészítéséhez. A helyben történő termelés a költségek csökkentését is szolgálja, 

valamint lehetőséget biztosít a közmunkaprogram ezen területen történő megvalósulására. 

Az ebéd elkészülte után az ételhordókba szortírozzák a fejadagokat, melyeket a helyi falu- és 

tanyagondnokok kiszállítják a szolgáltatást igénybevevők számára.  

Amellett, hogy ez a folyamat segítséget nyújt az időseknek, és rászorulóknak, megmutatkozik 

a Falu- és tanyagondnoki szolgálat szoros összekapcsolódása a közmunka programmal. A 

sikerességet mutatja az az adat, hogy a tanyán élők kb. 30%-a, a falusi emberek 10%-a igényli 

ezt a szolgáltatást. 
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7. ábra: Ebédfőzés az önkormányzati konyhán 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

 A tanyán és faluban élő idősebb emberek akik egészségi állapota megengedi, hogy 

házi kiskertjükben termesszenek zöldségeket és gyümölcsöket, lehetőségük van egy községi 

piacon értékesíteni azokat, mely piac 2014-ben egy pályázat által valósulhatott meg. A piac 

megépülése előtt sem okozott akadályt az árusítása a megtermelt zöldségeknek és 

gyümölcsöknek, azonban ez egy sokkal kezdetlegesebb módon zajlott: a falu központjának 

parkjában a padokra tudtak kipakolni és árulni. Ennek a kereskedésnek nem igazán az anyagi 

oldala ösztönzi az eladókat, hanem sokkal inkább, egyfajta közösségi életet tudnak élni, 

elfoglalják magukat, elbeszélgetnek. A piacon történő árusítással reggeljük és délelőttjük 

eltelik, így ebéd főzésre nem marad idejük illetve energiájuk sem, ezért ebédet igényelnek az 

önkormányzati konyháról, melyet a falu és tanyagondnoki szolgálat szállít ki nekik.  

 A községi piacra jelentős kereslet van a falu lakosai által, hiszen arra törekednek, 

hogy helybeli, friss termékeket fogyasszanak.  
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8. ábra: Termelői piac 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

 A tanyák többségén különböző haszonállatokat tartanak, tyúkot, libát, kacsát, sertést 

és szarvasmarhát. Azokban a háztartásokban, ahol a tej mennyiségéből többlet keletkezik, 

ezen probléma megoldására egy civil kezdeményezésen alapuló felvásárlási rendszer jött létre 

a Gazda-Tej Szövetkezet által immáron 30 évvel ezelőtt. A helyiek ezt az épületet, csak 

„tejcsarnoknak” nevezik. Működése a következő: a többlet tejeket egyszerűen felvásárolja a 

szövetkezet, akár ha csak egy liter tejről is van szó ez nagy segítséget jelent az embereknek. A 

tejet a tanyasiak közül többen is a tanyagondnokok segítségével juttatják be a szövetkezet 

épületébe, ahonnan napi rendszerességgel az összegyűjtött összes tejet elszállítják a 

kiskunfélegyházi tejüzembe, további felhasználás céljából. 
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10. ábra: Gazda-Tej Szövetkezet petőfiszállási épülete 

(Forrás: Saját foto dokumentáció) 

 Munkánk során számos említést tettünk a „gondnokok” sokterű feladatairól, azonban 

a rendszer egy fontos pozitívumáról még nem esett szó. A falu – és tanyagondnokok 

feladatköreiken kívül jótékony feladatokat is ellátnak, melyek emberségről és tenni akarásról 

szólnak. Ezen segítségről az idősek, valamint hozzátartozóik is tanúbizonyságot adtak. Ez 

biztosítja a családoknak, hogy ne kelljen napi szinten felügyelniük hozzátartozójuk ellátását, 

egészségügyi állapotát. 

 Ezek a segítségek a következőképp nyilvánulnak meg; a feladatkörén felüli 

személyes kérések teljesítése, mely házkörüli munkák formájában is megjelenik. Például: 

fabehordás, kályha kitakarítása és begyújtása, technikai – műszaki segítségnyújtás, téli 

tüzelőanyag megrendelése. Több háztartásban is példa volt, hogy építési munkálatokban is 

segítséget nyújtottak a tanyagondnokok eredeti szakmájukból adódóan. Végeztek festési, 

alapozási, falazási munkákat önkormányzati és saját költségükből egyaránt. 

Ezen adatokból is megmutatkozik, hogy ez a szolgálat egy tényleges hivatás, mely előtérbe 

helyezi a felelősséget, a megbízhatóságot. 

 A társadalmi munkálatokban, segítségnyújtásban az időseknek a helyi lakosság is 

kiveszi a részét. Próbálnak és a lehetőségeikhez mérten segítenek a tanyagondnokoknak. 

Konkrét példát is szeretnénk kifejteni, melyet az egyik gondnoktól ismertünk meg. 

Ebédhordás közben meghibásodott gépjárműve a tanyavilágban, a másik tanyagondnoki 
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gépjármű pedig épp használat alatt állt, betegeket szállítottak vele Kecskemétre. A 

meghibásodott gépjárműről értesítette a tanyagondnok a polgármester urat, aki egy helyi 

lakost kért meg, hogy nem-e bocsájtaná rendelkezésükre terepjáróját. Az autótulajdonos 

gondolkodás nélkül cselekedett és a gépjárművet használat céljából átadta a tanyagondnoki 

szolgálatnak, ameddig el nem készül szolgálati autójuk. A lakosság a korábban említett 

festési, építkezési munkálatokban is kiveszi részét szükség esetén, természetesen nem térítés 

ellenében. Egyéb nagy segítség a tanyagondnokok és a tanyán élők részére egyaránt, hogy a 

traktorral és hótolólappal rendelkező emberek a tél folyamán járhatóvá teszik a földutakat az 

ellátás akadály nélküli teljesítéséhez.  

 A község belterületén élőkkel kialakult kapcsolatrendszer egyik alapja a faluban 

megrendezésre kerülő rendezvények által valósult meg, ahova a falu- és tanyagondnokok 

szállítják a tanyasiakat, főként időseket, akik igénylik. Erős pozitívumnak tekinthető, hogy a 

tanyán élők nagy része él ezzel a lehetőséggel és jó kedvvel, sokszor örömkönnyekkel a 

szemükben vesznek részt ezeken az eseményeken. Magányosan, távol a civilizációs 

környezettől máshogy éli meg az ember az ilyen, gyakran szívhez szóló előadásokat, ahol a 

résztvevők egy része gyermek. Az előbbiekben említett összejövetelek a következők: falusi 

disznóvágás, húsvéti ünnepség, pünkösdi pálosszentkúti búcsú, idősek napja, családnap, 

augusztusi falunap, kisasszonyi pálosszentkúti búcsú, szüreti mulatság, adventi ünnepség, 

karácsonyi ünnepség. 
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5.3. Jövőkép 
 

Szász János polgármester úrtól ismertünk meg jövőképet a szolgálattal kapcsolatban. 

Legfontosabb elképzelésük egy szolgálaton belül működtetett jelzőrendszer kialakítása, 

melynek megléte a mindenkori biztonságot tudná nyújtani a tanyán élők számára. Azonban 

ennek a jelzőrendszernek a kialakítása még jogilag nem tisztázott egyelőre, viszont az 

illetékesek komoly erőbefektetéssel dolgoznak rajta, hogy minél hamarabb megvalósulhasson. 

Egy gombnyomással tudják riasztani a tanyagondnokokat baj, esetleg veszély esetén. 

 További megvalósítási tervezet része, hogy évről évre egyre több pénzt tudjanak 

fordítani a szolgálatra, mely által többet tudnának foglalkozni a tanyán élőkkel, ugyanis az 

állami források, mint tudjuk, igen kevésnek bizonyulnak. Az ellátások nem megfelelő 

elvégzése esetén a tanyavilágban zajló élet nem működhetne. Egyik fontos tervüknek szintén 

anyagi akadálya van egyelőre. E tervezet szerint egy fővel bővülne a szolgálatot végző 

munkatársak száma, hiszen az egyre gyarapodó feladatok elvégzéséhez lassan kevés a humán 

erőforrásuk.  

 A tanyán élőkkel készített interjúinkból is kiderült, hogy a szolgáltatást igénybe 

vevők teljes mértékben elégedettek a rendszer működésével, a falu- és tanyagondnokok 

személyével. Tőlük nem tudtunk meg problémákat, esetleges ötleteket a szolgálat jobb 

működéséről. Igényeiket kielégítik a tanyagondnokok, egyetlen problémaként azt a tényt 

említették meg nekünk, hogy a mindennapos látogatás lehetne hosszabb idejű, szeretnek 

beszélgetni a falu híreiről, történéseiről és a számunkra is napi rutinszerűnek minősülő 

témákról. Meglepődve tapasztaltuk, hogy több tanyán élő idős embernek már vagy nem él 

hozzátartozója, vagy teljesen eltávolodtak egymástól, így a tanyagondnokokat egyértelműen 

családtagjuknak tekintik. Teljességgel természetesnek tartják, hogy a napközben megsütött 

pogácsájukból, süteményükből ők is fogyasszanak. Elmondták, hogy nincs okuk panaszra, 

,,gyakran fáj itt, ott”, de nagy részük elképzelni sem tudná életét és nyugdíjas éveit egy másik 

helyen, más környezetben élve. Semmi pénzért nem adnák fel a csend és nyugalom világát, 

hiszen elsődlegesnek az egészséget tartják szem előtt és nem az anyagi javakat.  
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6. Összegzés 

Esettanulmányunk elkészítésének folyamatában leginkább a személyes látogatásaink során 

tapasztaltak hagytak bennünk mély benyomást, mely által a témában sok új ismeretre tettünk 

szert. Beleláttunk egy jól működő, jól áttekinthető, de rengeteg területet és embert érintő 

társadalmi innováció alapján létrejött szolgáltatásba, mely nem csupán egy ebédszállítási 

feladatokban kimerülő munkakör.  

 Vizsgálatunk összegzésének részeként szeretnénk kifejteni javaslatainkat a 

petőfiszállási falu- és tanyagondnoki szolgálat jövőjére vonatkozóan. 

 Az egyik legfontosabb javaslat, az egészségügyi ellátásra vonatkozik. A probléma az, 

hogy a tanyagondnokok, amikor egészségügyi intézménybe szállítják a betegeket, például 

kecskeméti kórház, a járó beteg ellátás időtartamát a tanyagondnoknak szintén ki kell várnia, 

ami esetenként több óra hosszát is jelenthet, így nem tudják a többi rájuk váró feladatot 

teljesíteni. Erre vonatkozva javasolnánk, hogy országos szinten, ha egy tanyagondnok beteget 

visz ellátásra, akkor élvezzen a betegszállítókra vonatkozó előnyöket. 

 Következő probléma, melyet a vizsgálatunk során véltünk felfedezni, a polgármester 

úr által is említett jelzőrendszer hiánya. Ahogy korábban beszámoltunk róla, bizonyos jogi 

akadályokba ütközött ez a tervezet, viszont találtunk egy érdekes ellentmondást a témában; 

Petőfiszállástól nem messze Kunszálláson, ahol hasonlóan jól működő tanyagondnoki 

rendszer biztosította a tanyasiak biztonságát, történt egy tragikus eset, mégpedig gyilkosság. 

Ezek után, azonnal lépéseket tett a kunszállási önkormányzat a jelzőrendszer 

megvalósulásáért, mely néhány hónapon belül meg is történt és a mai napig kifogástalanul 

üzemel. Véleményünk szerint, a hasonló tragédiákat megelőzve, lehetne egy országos 

indíttatású összefogás, hogy megvédjük a tanyán élőket. 

 A közmunka program bekapcsolódása az étkeztetés alapanyagainak előállításában 

szolgálhatna példaértékkel más hasonló adottságokkal rendelkező településeknek is, hiszen 

hatalmas anyagi költségeket tud a petőfiszállási önkormányzat ezzel megspórolni. 

 A Petőfiszálláshoz körülbelül hasonló mérettel és lakosságszámmal rendelkező 

településeken, ahol a lakosok igen jól ismerik egymást, rendszeresíteni kell a rendezvények 

szervezését, hiszen a személyes találkozások, és a rendezvények által nyújtott szeretet, 

törődés mind jelentősen jótékony hatással vannak az idősek és rászorulók lelki világára. 
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Sokaknak feltöltődést jelentenek az események, mellyel talán könnyebben elviselhető a 

magányos lét a tanyán. 
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