
                                                                                                              

 

Hírlevelünkben minden tagunk és támogatónk helyet kap hirdetéseinek, 

véleményének, települése bemutatkozásának. 

Kérjük, hogy a falugondnok személyének, vagy elérhetőségének változását, 

illetve egyéb problémáikat irodánk felé szíveskedjenek jelezni, mert 

információink csak így tudnak célba érni. 

 

 

 

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL 

Szerkeszti és kiadja: 

 a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 

 

 
 

honlap: www.baranyafalu.hu 

Hozzászólásaikat, véleményüket az egyesület címére várjuk: 

7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103. 

Telefon/fax: 73/352-057, E-mail: bmfalu@h-wnet.hu 
A délutáni órákban Somogyváriné Pandur Beatrix a 06/30-329-2063-as 

telefonszámon érhető el.  
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FFAALLUU GGOO NNDD NNOOKK II   

                                      HH ÍÍRRLLEE VVÉÉ LL   

2014. augusztus                                               8. évfolyam 24. szám 
 

 

Nyárbúcsúztató 
 

Szűkre szabott hajnalok 
Topognak a nappalok 
Nyújtózkodó éjszakáK 
Minduntalan átszabják 
Halványfényű hetemet 

 
 

Összesúg a lehelet 
Kökénybokor ág felett 
Pillekönnyű harmaton 
Elcsúszik a dallamom 

Füttyös kedvű reggelen 
 
 

Fecskecsapat elhessen 
Könnyem mögül meglesem 
Otthonában néhány már 

Készülődő gólya pár: 
Elmúlóban van a nyár 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 
 

 KÖZGYŰLÉS 

 

2014. május 23-án közgyűlést tartottunk Hetvehely községben, ahol 

kiemelt fontosságú napirendként szerepelt az egyesület alapszabályának 

módosítása. A Pécsi Törvényszék határozata alapján a hiányok pótlására 

újabb közgyűlést kellett tartanunk, melyre 2014. augusztus 08-án került 

sor Mozsgó településen. 

A módosítást az új jogszabályoknak való megfelelés tette szükségessé. 

 

 

 ALAPKÉPZÉS 

 

Egyesületünk adatbázisa alapján a megyében 12 település működtet 

falugondnoki szolgálatot megfelelő képzettséggel nem rendelkező 

falugondnokkal. Folyamatosan szervezzük az új falugondnokok számára a 

falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a 

Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi. 

A 2014. május hónapban indult képzésen az alábbi települések 

falugondnokai vesznek részt: Sumony, Endrőc, Szárász, Szágy, Borjád, 

valamint egyéb okok miatt Somogy megyéből Szántód, Fonó, és 

Nagykorpád megyei gyakorlatát valósítjuk meg. 

 

 

 TOVÁBBKÉPZÉSEK !!! 

 

Egyesületünk jelenleg „ A hatékony kommunikáció – eredményes 

együttműködés” című tanfolyamra vár Benneteket, melyre a jelentkezési 

lap igényelhető az iroda alkalmazottaitól, illetve az egyesület új 

honlapjáról letölthető. A továbbképzés 15 fővel indítható (még nincs ennyi 

jelentkező), ezért kérek minden munkáltatót, hogy tegye lehetővé a 

falugondnok számára a kötelező képzés elvégzését 

 

 

 

 

 

 SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS 

 

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy egyesületünk pénzintézeti 

számlaszáma fiók megszüntetés miatt 2014. szeptember 01-től 

megváltozik, az új számlaszámunk a következő: Szentlőrinc - Ormánság 

Takarékszövetkezet Sellyei Kirendeltsége 50700138-12940147. 

 

 INTÉZMÉNYI KÁRTYA 

 

„Balesetmegelőzés a közúti közlekedésben” címmel kistérségi szakmai 

napokat szerveztünk Takátsy Zoltán, a siklósi Rendőrkapitányság Hivatal 

vezetőjének előadásában, ahol egyik fontos téma volt az intézményi 

kártyára való jogosultság. Az erre vonatkozó jogszabály értelmében 

sajnos a falugondnok, mint az önkormányzat képviselője nem jogosult e 

kártya birtoklására, azt csak a támogató szolgálatok, illetve azt működtető 

intézmények igényelhetik meg.. Ennek jogszabályi átgondolására 

javaslatot tettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. 

 

 

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK 

 

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések 

Önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal 

hozzájárultak 2014-ben is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához:  

Kórós, Lúzsok, Zaláta, Boldogasszonyfa, Páprád, Cún, Ófalu, Mekényes, 

Sumony, Görcsönydoboka, Ivándárda, Szűr, Csebény, Almamellék, Bár, 

Lippó, Alsómocsolád, Hásságy, Zengővárkony, Mozsgó, Kisjakabfalva. 

Kérjük a fenntartókat, támogassák egyesületünket, hogy továbbra is 

legyen módunk szakmai – módszertani segítséget nyújtani Önöknek,  

mint az alapképzés, a továbbképzés, és más egyéb  szokásos 

kérdésekben.     

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

  JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS  –  ADATSZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉG  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 5/D. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 

fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi, és negyedévente 

aktualizálja az alábbi adatokat: 

 

a) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény neve, elérhetősége, 

b) a szolgáltatás tartalma, 

c) az engedélyezett férőhelyek száma, 

d) az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos időtartama, 

e) az intézményi térítési díj összege. 

Kérjük, hogy az  adatlap kitöltésével tegyen eleget a jelentési 

kötelezettségének (amennyiben eddig ez nem történt meg), illetve szükség 

szerint aktualizálja azokat az adatokat, amelyek az előző negyedévben 

elküldött adatszolgáltatásához képest módosultak.  

Amennyiben az előző adatszolgáltatásához képest az adatok nem 

módosultak, úgy nincs teendője! 

Ha az adatlap kitöltésével kapcsolatosan kérdése van, akkor a 

szapadat@nrszh.hu e-mail címen, vagy munkanapokon, 

munkaidőben hívható telefonos ügyfélszolgálaton 1/462 6666 

telefonszámán teheti fel.  

 

 

 ELÉRHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSA! 

 

 Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési 

Igazgatóságának salgótarjáni részlege 2012. április 1-től 

Budapestre költözött. Az új elérhetőség az NCSSZI 

székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Tel.: 06-1/237-6700 

 

 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapja 

átköltözött az nrszh.kormany.hu címre. 
 

 A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER 

ÁTALAKÍTÁSA – SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS 

KIALAKÍTÁSA 
 

2014. július 1-től a szociális intézmények és szolgáltatók kizárólag 

elektronikus úton terjeszthetik a szociális és gyámhivatalok elé az 

engedélyeseket érintő kérelmeiket, bejelentéseiket, valamint az azok 

mellékletét képező dokumentumokat. 

A fenntartók a kérelmeket előzetes regisztrációt követően rögzíthetik. A 

kérelem elektronikus úton történő benyújtására a fenntartói képviselő, 

illetve a meghatalmazott jogosult.  

További információ: Szociális Ágazati Portál/Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal. 

 

 

 

 2014. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 

 

Több településről érkezett megkeresés az egyesület felé, melynek központi 

kérdése volt, hogy a falugondnok, mint közalkalmazott indulhat-e a 

2014.október 12-i helyi önkormányzati választáson önkormányzati 

képviselőként. Ennek a kérdésnek a megválaszolására tájékoztatunk 

minden érdeklődőt az erre vonatkozó jogszabályokról, mely kimondja, 

hogy nem összeférhetetlen a közalkalmazotti jogviszony a képviselői 

tisztséggel. 

 

- 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának egyes kérdéseiről 

- 2010.évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról 

 

 

 

mailto:szapadat@nrszh.hu
http://nrszh.kormany.hu/


                                                                                                                                                                                       

 

 

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ VÁLTOZÁSA!! 

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátott jogi képviselője: 

 

K U L C S Á R   ME L I N D A  

 

Munkaidőben elérhető telefonszáma:  06/20/489- 9576 

Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 22. 

E-mail:   kulcsar.melinda@obdk.hu 

 

 

 

 

 „KIVÁLÓ SZOLGÁLAT” pályázat 

 

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Tagjai számára KIVÁLÓ 

SZOLGÁLAT elismerés elnyerésére pályázatot hirdet.  

Az elismerő címre az Egyesületet támogató Baranya megyei falu-és 

tanyagondnokságok pályázhatnak, akik legalább 5 éve falu/tanyagondnoki 

munkakörben dolgoznak. Évente legfeljebb öt elismerés adható ki. A 

Kiváló Szolgálat elismerést elnyert település falu/tanyagondnokságának 

működtetője oklevelet, falu/tanyagondnoka értékes ajándékot kap.  

A pályázatot 2014. szeptember 30-ig lehet benyújtani az egyesület 

bogdásai irodájába (7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.) három 

példányban. A Bíráló Bizottság október 14-ig bírálja el a pályaműveket. A 

pályázatnak tartalmaznia kell a falu/tanyagondnokság szakmai 

programját, és a falugondnokság működésének részletes bemutatását, 

legfeljebb 5 gépelt oldal terjedelemben.  

Kérjük a fenntartókat, hogy akik szerint a lakosság és az 

önkormányzat legnagyobb megelégedésére végzi a falu/tanyagondnok 

a feladatát nyújtsanak be pályázatot. Várjuk a pályaműveket! 

 

 

 

 

 

 TÁMOP 5.1.3.-09/2. „Közösségi felzárkóztatás a 

mélyszegénységben élők integrációjáért”  

 

A „Boldogulj helyben” elnevezésű programunk 2014. július 31-én 

lezárult, a programba bevont háztartásokkal folyó munka véget ért, melyet 

ünnepélyes keretek között, de mégis kötetlenül zártunk Csebény 

községben. Itt szeretnénk megköszönni Biswurm Sándor Polgármester 

Úrnak, Gyenes József falugondnoknak, és mindenki másnak, akik 

munkájukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához, a jó hangulat 

megteremtéséhez. 

 

 

 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY 

KULTURÁLIS NEGYED 

 

A falugondnoki alapképzés megyei gyakorlata során 2014. augusztus 06-

án intézménylátogatást tettünk Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben. 

Minden településnek ajánljuk a programjaikat, ezeket: 

 

Állandó programok: 
- A Zsolnay aranykora - Gyugyi László gyűjteménye 

- Bábmúzeum – Bóbita Bábszínház 

- LABOR - Interaktív Varázstér 

- Rózsaszín Zsolnay Kiállítás 

- Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás 

- Zsolnay Mauzóleum 

 

Időszakos programok 2014. szeptember hónapra: 

 

I. GYEREKPROGRAM 
 

szeptember 6.  10.00  Tipegő-topogó – csecsemőszínházi előadás 
Cirógatás, tapsolás, csörgő-börgő játék 0–3 éveseknek 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kamaraterem 

mailto:minta.kleofasne@obdk.hu
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/A_Zsolnay_aranykora_Gyugyi_Laszlo_gyujtemenye
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Babmuzeum_Bobita_Babszinhaz
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Interaktiv_Varazster
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Rozsaszin_Zsolnay_Kiallitas
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Zsolnay_csalad_es_gyartorteneti_kiallitas
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Zsolnay_Mauzoleum


                                                                                                                                                                                       

A foglalkozás időtartama: Kétszer 20 perc 
Jegyárak: 800 Ft, mely a Bábmúzeum megtekintésére is érvényes. 
Mesekuckó 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Mesekuckó 
Dalokkal, mesékkel, mondókákkal gazdagított foglalkozás 0–3 éveseknek.  
A foglalkozások időtartama: 30–35 perc 
Bábkészítő foglalkozás 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kézműves terem 
A bábkészítő foglalkozásokon a gyerekek különböző bábtechnikákkal 
ismerkedhetnek meg, és maguk is készíthetnek a Bóbita előadásaihoz 
kapcsolódó bábot. 
Jegyárak: 700 Ft, mely a Bábmúzeum megtekintésére is érvényes. 
 

szeptember 13. 10.00  óra      Kerekecske-gombocska  
Csecsemőszínházi előadás 0–3 éveseknek  
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kamaraterem 
Szervező: Bóbita Bábszínház 
 
10.00 óra     Mesekuckó 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Mesekuckó 
Részletek a szeptember 6-i programleírásban! 
 
 16.00 óra    A bűbájos lakat 
Bábjáték 4–10 éveseknek 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 
Az előadás időtartama: 50 perc 
Jegyárak: 900 Ft, mely a Bábmúzeum megtekintésére is érvényes. 
 
17.00 óra    Gyerekjátszó 
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 
Daltanulással, néptánccal és kézműves foglalkozással egybekötött komplex 
játszóház, melyet élő, magyar népzene kísér. A foglalkozást Dénes Anett 
vezeti, közreműködik a Háromfa zenekar. 
A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

Jegyárak: gyermek 200 Ft, felnőtt 100 Ft, családi 500 Ft 
 
17.00  óra Bábkészítő foglalkozás 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kézműves terem 
Részletek a szeptember 6-i programleírásban! 
 
szeptember 20.   10.00    óra    Zimmezumm 
Csecsemőszínházi játék 0–3 éveseknek  
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kamaraterem 
 
15.30 és 17.00 
PANNON FILHARMONIKUSOK: Csigaház – Zeneszó a királyi udvarban 
Helyszín: Kodály Központ 
Aki nyáron elmúlt három éves, kezdje a királyi udvarban az évadot! A már 
nagyobbakat is visszavárjuk! 
 
 16.00 óra   Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sörényét 
Bábjáték 4 éves kortól 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

 
szeptember 27. 10.00        Szivárványhinta 
Csecsemőszínház 0–3 éveseknek 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kamaraterem 
 
 10.00 óra    Mesekuckó 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Mesekuckó 
Részletek a szeptember 6-i programleírásban! 
 

16.00 óra   Terülj, terülj, asztalkám! 
Bábelőadás 4 éven felülieknek  
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 
 
 17.00 óra   Bábkészítő foglalkozás 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Kézműves terem 



                                                                                                                                                                                       

 

 

II. GASZTRO - Csokoládé-csütörtök 

 

szeptember 4.   18.30  

szeptember 11. 18.30 
szeptember 25. 18.30 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Boltok utcája – Csoko-Láda Csokibolt  
Kóstoljon bele a csokoládék különleges világába, lapozzon bele a 
csokoládé évezredes történelemkönyvébe, szerezzen édes élményeket 
programunkon! 
A program időtartama: 70 perc, részvételi díj: 1900 Ft/fő 

Előzetes regisztráció: info@csokolada.hu 

Szervező: Csoko-Láda Csokibolt 
 

III. JAZZ 
 

szeptember 4. 20.00 
Pirogránit Jazz Udvar: Kozma Orsi Quartet  
Lemezbemutató koncert 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar 
Jegyárak: 1500 Ft 
 

IV. VILÁGZENE/NÉPZENE 
 

szeptember 19. 17.00          Nemzetiségi Napok – Roma nap 
Helyszín: Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar 
Esőhelyszín: E78. Az ünnepélyes megnyitót a FUND Iskola évnyitója követi 
a Tambura zenekar, a Chache Rom, a Khelipeske Rom és a Fekete Láng 
Együttes közreműködésével. Az ételkóstoló és kézműves bemutató után a 
Romengo Együttes koncertje várja az érdeklődőket. 
Jegyárak: A részvétel ingyenes! 
Szervező: Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis, ZsÖK NKft. 
 
 

 
V. NÉPZENE, NÉPTÁNC 

 
szeptember 12. 19.00–22.00 
Country Táncház 
HELYSZÍN: Zsolnay Negyed – Pécsi Galéria m21 előtere 
Az amerikai cowboyok által kedvelt line dance (sortánc, vonaltánc) típusú 
táncokat lehet tanulni, gyakorolni táncházvezető segítségével. Jegyárak: 
300 Ft. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 
szeptember 26. 19.00–22.00     Vizin Táncház 
Horvát és makedón táncok 
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 
Nem múlhat el hónap magyarországi horvát kólók és makedón táncok 
nélkül. Zene: Vizin Zenekar (Pécs), táncházvezető: Vélin Veszna 
Jegyárak: 300 Ft 
 
szeptember 27. 17.00      Magyar Táncház és Gyermekjátszó 
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Panorámaterem 
Ismerkedjen magyar tájegységek hagyományos táncaival!  
Jegyárak: 300 Ft 
 

VI. KÖNNYŰZENE  
 

szeptember 16. 19.00       ZORÁN 
Helyszín: Kodály Központ 
A huszonkét albumon eddig megjelent több száz dalból megszólalnak a jól 
ismert számok. Jegyárak: I. rendű 5390 Ft, II. rendű 4590 Ft, III. rendű 
3890 Ft, IV. rendű 1990 Ft 
 
 
 

 

 

 

mailto:info@csokolada.hu

