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MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/a Az elsô reakció

A A tanár hajléktalan embereket ábrázoló képeket 
vetít, és megkéri a tanulókat, hogy mindenki 
mondja ki azt a szót, ami a legelôször az eszébe jut 
a képek láttán. 

5 perc

Az óra témájának 
hangulati exponálása, 
érzések mozgósítása

Frontális munka – 
szóforgó 

P1 (Kivetíthetô 
képek)

I/b Vajon kik ôk? 

A A diákok 4 fôs csoportokat alkotnak. Minden 
csoport kap egyet a tanár által kinyomtatott képek 
közül, és megpróbálja elképzelni, hogy milyen 
életút áll a képen látható ember mögött. A jegyzôk 
leírják az illetô életének néhány vélt jellemzôjét. 
A szóvivôk ismertetik a csoportok gondolatait, 
majd összegzik, hogy volt-e valami közös az 
elképzelésekben, és vajon milyen vélekedések 
húzódnak meg ezek mögött.

10 perc

A hajléktalansággal 
kapcsolatos 
prekoncepciók 
elôhívása

Asszociációs készség
Fantázia 
Kommunikáció 

Csoportmunka – 
ötletbörze kép alapján 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

A tanár által 
kinyomtatott 
képek
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a Hajléktalanok Magyarországon 

A A tanár megkérdezi a diákokat, hogy szerintük 
hány ember él ma Magyarországon fedél nélkül.  
A felmerülô számokat rögzíti a táblán. Ezután 
minden csoport megkapja a négy részre vágott  
D1 mellékletet. A diákok elolvassák a saját 
szövegüket, majd megosztják egymással annak 
tartalmát. A tanár gyors egymásutánban ellenôrzô 
kérdéseket tesz fel a szöveg tartalmára vonatko-
zóan, s végül közösen megválaszolják az elôzete-
sen feltett kérdést. 

10 perc

Új ismeretek szerzése a 
témához kapcsolódóan  

Szövegértés 
Adatkezelés 
Együttmûködés 
Szolidaritásérzés 

Frontális munka – 
találgatás 

Csoportmunka – 
mozaik 

D1 (Felmérési 
adatok)

II/b A Szolidaritás éjszakája

A A tanár elmondja, hogy sok civil kezdeményezés 
van, amelynek célja a hajléktalanok segítése. Egy 
ilyen akció a Szolidaritás éjszakája. A csoportok 
megkapják a 2006. évi programról beszámoló 
sajtóanyagok különbözô változatait. A feladatuk 
egyrészt az, hogy rekonstruálják a szövegbôl, mi is 
történt ezen az éjszakán, másrészt gyûjtsék össze 
a cikkben megnevezett problémákat. A szóvivôk 
sorban ismertetik a csoport gondolatait. A tanár 
pedig a táblára írja a problémákat. 

15 perc

Ismeretek szerzése 
különféle típusú 
sajtóanyagokból

Szövegértés
Elemzô készség
Szociális érzékenység 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
közös szövegelemezés 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D2 (Tudósítások) P2 (Nyilatkozat)



TANÁRI A SZOLIDARITÁS ÉJSZAKÁJA – 10. ÉVFOLYAM  573

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Házi feladat

A A diákok azt a házi feladatot kapják, hogy párokat 
alkotva, derítsenek fel olyan civil szervezeteket, 
amelyek a hajléktalanok támogatását tekintik fô 
feladatuknak, és írják le egy A/5-ös lapra a szerve-
zet nevét és a munkájukat vezérlô célokat. 
Annak érdekében, hogy minden pár más szerve-
zettel ismerkedjen, a tanár kiteszi a faliújságra  
a D3 összesítô lapot. A párok ezen rögzíthetik  
az általuk választott témát. 

5 perc

Bepillantás  
a hajléktalanokat segítô 
civil szervezetek 
tevékenységébe 

Információkezelés
Szolidaritás 
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári közlés

Páros munka – 
információkeresés 

D3 (Összesítô lap) 

B Alternatív házi feladat: 
Azok, akik szívesen szereznének egy csekély 
személyes tapasztalatot a hajléktalanok terheibôl, 
próbát tehetnek a D4 lap feladatainak 
megoldásával. 
(Itt ér véget az elsô 45 perc.)

5 perc

Személyes tapasztalatok 
szerzése 

Bátorság
Vállalkozó kedv 

Frontális munka – 
tanári közlés

Egyéni próbatétel 

D4 (Feladat-
kártyák)

II/d Önálló kutatómunka 

AB A diákok a vállalt feladatuknak megfelelôen önálló 
kutatómunkát végeznek.

45 perc

Önállóság 
Feladatvállalás 

Egyéni és páros 
munka 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/e Beszámolók

A A civil szervezetekkel ismerkedô párok, kiteszik 
lapjaikat a falra, és röviden ismertetik e szerveze-
tek céljait. A nélkülözésben személyes tapasztala-
tokat szerzôk beszámolnak élményeikrôl.

10 perc

A második óra tartalmi 
és hangulati elôkészítése

Szóbeli önkifejezés

Frontális munka – 
tanulói beszámolók 

A diákok által 
elkészített lapok

II/f A szociális biztonsághoz való jog

A A diákok négyfôs csoportokat alkotnak. 
Mindegyik megkapja az Alkotmány 70/E §-át (D5), 
amely a szociális biztonsághoz való jogot dekla-
rálja. Megvitatják, hogy szerintük ennek részét 
képezi-e a lakhatáshoz való jog. Ha igen, milyen 
módokon biztosítható ez. Ha nem, miért nem.  
A szóvivôk ismertetik a csoport gondolatait. 

5 perc

Az alkotmány egy 
fontos pontjának 
megismerése és 
elemzése 

Kritikai gondolkodás 
Felelôsségérzet 

Csoportmunka – 
kerekasztal 

Frontális munka – 
csoportos szóforgó 

D5 (Információs 
kártya)

II/g Mit tehet az önkormányzat, és mit tehet a kormány?

A A csoportok átgondolják, és két papírra lejegyzik, 
hogy szerintük mit tehet egy helyi önkormányzat, 
és mit tehet a kormány a hajléktalanprobléma 
megoldása érdekében. 
A szóvivôk ismerttik a gondolatokat, a tanár pedig 
egy kétrészre osztott csomagolópapírra jegyzi 
azokat. 

10 perc

A szóba jöhetô 
megoldások átgondolása

Kreativitás 
Felelôs gondolkodás 

Csoportmunka – 
ötletbörze 

Írólapok, írószerek Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Tarnabod, a befogadó falu 

A A tanár elmondja, hogy a kormány 2004-ben 
hirdette meg a Befogadó falu programot. Sokan 
lelkesen, és sokan pesszimistán fogadták ezt 
akkoriban. (P3). Végül is a Heves megyei Tarna-
bodon létrejött az elsô, hajléktalanokat befogadó 
kísérleti falu. A csoportok megkapják a négy részre 
vágott D6 tudósítást. Mindenki elolvassa a maga 
szövegrészét, és ismerteti azt a többiekkel. A cso-
portok kialakítják a véleményüket a kezdeménye-
zéssel kapcsolatban, amit a szóvivôk megosztanak 
a többiekkel.

15 perc

Egy kormányzati 
program és egy konkrét 
kísérlet megismerése

Szövegértés
Mások tanítása
Véleményalkotás
Együttmûködés 

Frontális munka – 
tanári magyarázat

Csoportmunka – 
mozaik és kerekasztal 

D6 (Szöveg) P3 (Háttér-
információk)

III/b Mi történt azóta? 

A A tanulók azt a házi feladatot kapják, hogy nézze-
nek utána, mi mindent történ 2004 óta a Befogadó 
falu program keretében. Alkossanak képet róla, 
mennyire tekinthetô sikeresnek, vagy mennyire 
maradt egyedi a tarnabodi megoldás. Jegyzeteiket 
hozzák magukkal a következô órára.

5 perc

A kormányzati program 
további sorsának 
kiderítése 

Információkeresés
Információkezelés 

Frontális munka – 
tanári közlés 

Egyéni 
információgyûjtés 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

Kapcsolódó tevékenység 

A Egyik délután az osztály közösen megnézheti az 
Átkelés a nyugati-átjárón… címû filmet, amelyben 
egy hajléktalanok közremûködésével létrehozan-
dó település mezôgazdasági, illetve ipari munka-
alkalom megteremtésével kívánja biztosítani  
a megváltozás feltételeit.
Rendezô-operatôr: Paulus Alajos. (60 perc)

Erôs, átélhetô élmények 
nyújtása a diákoknak  
a témával kapcsolatban

Empátia
Erkölcsi érzékenység

Frontális munka – 
filmnézés

B Az osztály megnézi az Otthonom, Tarnabod címû 
dokumentumfilmet, amely az elsô befogadó falu 
létrehozásának tapasztalatait mutatja be.
(Rendezô: Hajdú Eszter)

Erôs, átélhetô élmények 
nyújtása a diákoknak  
a témával kapcsolatban

Empátia
Erkölcsi érzékenység

Frontális munka – 
filmnézés
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Kivetíthetô képek

Hajléktalan emberekrôl 

A képek amerikai és német weboldalakról származnak, így nem 
fordulhat elô, hogy valaki hazai ismerôsre lel közöttük. 

P2 Háttér-információk

Nyilatkozat

Ma Magyarországon nagyon sokan szenvednek azért, mert nincs 
megfelelô otthonuk.

Azok az embertársaink, akiknek van saját lakásuk, de az túlzsú-
foltsága, hiányos felszereltsége vagy rossz fizikai állapota miatt al-
kalmatlan arra, hogy valóban otthon érezzék magukat benne. Azok, 
akiket díjhátralékuk miatt kilakoltatás fenyeget. Azok, akik rövid 
távú és bizonytalan albérletben vagy ágybérletben laknak. Azok, 
akik nappal még nem lehetnek biztosak abban, hogy az éjszaka 
lesz-e hol aludniuk – legyen az hajléktalanszálló, vagy lakás, amely-
be szívességbôl befogadják. És végül ôk, a fedél nélküliek, akik 
éjszakáikat is az utcán, aluljáróban vagy egy lépcsôházban töltik – a 
leginkább rászorultak, akiket a döntéshozók tehetetlenségén és a 
társadalom hallgatásán túl, gyakran erôszakos cselekmények és 
kirekesztô intézkedések is sújtanak.

Mi azért vagyunk ma itt – és barátaink azért demonstrálnak a napok-
ban Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán, Tatabányán és Pécsett 
– hogy együttérzésünket fejezzük ki velük.

Az, hogy ilyen sok ember alapvetô emberi jogai sérülnek azáltal, 
hogy nincsen valódi, biztos otthonuk sem nem természetes, sem 
nem törvényszerû vagy elkerülhetetlen. Politikai akarattal, megfe-
lelô társadalompolitikai intézkedésekkel mindez megváltoztatható.

Köztársaságunkban azonban a lakásszegénységgel, hajléktalanság-
gal kapcsolatos állami intézkedések és a megvalósításukra szánt 
költségvetési összegek sosem voltak, és ma sem arányosak a prob-
léma nagyságával. A jelenlegi helyzetért – tehát azért, hogy ma 
Magyarországon ilyen sokan szenvednek, mert nincs megfelelô ott-
honuk– a rendszerváltás utáni összes kormányt felelôsség terheli.

Demonstrálunk tehát azért, hogy a kormány
•  rendelje el a rászoruló emberek méltányos elhelyezés nélküli kila-

koltatásának tilalmát, 
•  hozzon létre kiterjedt állami bérlakás-hálózatot azok számára, 

akik a piacon önerôbôl nem képesek biztos otthonhoz jutni, 
•  a szükséglet szerint fejlessze – számban és minôségben – a csalá-

dok átmeneti otthonait, 
•  lakáspolitikája kialakításában a leghátrányosabb helyzetben lé-

vôk szükségleteit tartsa szem elôtt, 
•  a szakmai szervezeteket bevonva, készítsen átfogó, konkrét célo-

kat tartalmazó hosszú távú programot a hajléktalanság csökken-
tése érdekében, valamint 
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•  késedelem nélkül és maradéktalanul hajtsa végre a Gyermeksze-
génység Elleni Nemzeti Programot és annak lakáskörülmények-
kel kapcsolatos részét!

Mindemellett tiltakozunk Szeged, Kaposvár és Budapest XIII. kerü-
let Önkormányzatának kirekesztô, a koldulást tiltó helyi rendelete 
és minden egyéb olyan intézkedés ellen, amelynek célja nem a haj-
léktalanság és a szegénység csökkentése, hanem azok elrejtése!

Felhívjuk továbbá az Országgyûlést, hogy a Magyar Köztársaság 
által az Alkotmányban, az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában és az Európai Szociális 
Kartában elismert szociális jogok érvényesülése érdekében
•  foglalja törvénybe a lakhatáshoz való jogot, és 
•  alkosson további jogszabályokat a lakhatáshoz való jog lehetô leg-

teljesebb érvényesülése érdekében!

2006. november 16–17.
Az Utca Embere

Csatlakoztak:
Attac Magyarország, Hajléktalanellátás Országos Módszertani In-
tézménye, Humanista Párt, Ifjú Humanisták a Békés Jövôért, HUMA-
NITÁS – Bûnmegelôzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítô Társa-
ság Létforrás Ifjúságvédelmi Alapítvány, Magyar Szociális Fórum 
Koordinációs Munkabizottsága, Menhely Alapítvány, Roma Polgár-
jogi Alapítvány (RPA), Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi 
Közhasznú Alapítvány, Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség (SZISZ), 
Utcai Szociális Segítôk Egyesülete, Védegylet, Wesley János Lelkész-
képzô Fôiskola Hallgatói Önkormányzata, Zöld Fiatalok (Zöfi) 

http://www.azutcaembere.net/allaspont/06_11_szoli_nyilatkozat.
shtml 

P3 Háttér-információk

A) Falu hajléktalanoknak

Népszabadság, Czene Gábor, 2004. október 25.

Az országban mintegy harmincezer hajléktalan él, kétharmaduk a 
fôvárosban. Helyzetük javítására a kormány programot indított, 
amelyre az idén százmillió forintot, jövôre ötször ennyit költ. A 
program egyik új eleme, hogy a Budapesten és a fôváros környéki 
erdôkben lakó hajléktalanokat úgynevezett befogadó faluban vagy 
falvakban telepítenék le. Göncz Kinga miniszter a legutóbbi kor-
mányülés után elmondta, hogy olyan települések jöhetnek szóba, 
amelyek vezetôi és lakói egyaránt beleegyeznek a hajléktalanok 
befogadásába. A miniszter nem árulta el, hogy eddig mely falvak 
polgármestereivel folytak tárgyalások.

A hajléktalanok megsegítésével foglalkozó civil szervezetek többsé-
gét meglepetésként érte a kormány bejelentése. Annál is inkább, 
mert azon a nemzetközi konferencián, amelyet a közelmúltban a 
parlamentben rendeztek a hajléktalanok ellátásáról, Göncz Kinga 
még nem beszélt a befogadó falu ötletérôl.

Márton Izabella, a Szociális Szakmai Szövetség titkára csak akkor 
látja megvalósíthatónak a hajléktalanok falura költöztetését, ha ezt 
egy komplex, munkalehetôséget is adó program keretében teszik. 
Sütô Csaba, a Hajszolt (Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Orszá-
gos Egyesülete) vezetôje is abban bízik, hogy a kormány nem elég-
szik meg a hajléktalanok letelepítésével, hanem más módon is segí-
ti beilleszkedésüket. Ellenkezô esetben – tette hozzá – csak újabb 
zárványtelepüléseket, gettókat hoznánk létre. Így vélekedett Csu-
hai Józsefné, a szigetvári Esélyt az Állami Gondoskodásra Szoru-
lóknak Alapítvány elnöke is.
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A civil szervezetek elméletileg nyitott kapukat döngetnek, hisz a 
kormány a szálláson kívül munkát is biztosítani akar a hajléktala-
noknak. Iványi Gábor metodista lelkész, az Oltalom Karitatív Egye-
sület elnöke ennek ellenére pesszimista. A kormány elképzelését 
szerinte olyan szobatudósok dolgozták ki, akik csak könyveken ke-
resztül találkoztak a nincstelenséggel. A kormány terve csak szép 
álom, semmi több – jelentette ki.

A hajléktalanokat – mondta Iványi – nyilvánvalóan csak olyan el-
néptelenedô falvak lennének hajlandóak fogadni, amelyek éppen 
azért kerültek kilátástalan helyzetbe, mert se közel, se távol nem 
találni munkát. A Budapesten élô hajléktalanok négyötöde a nyo-
mor elôl, vidékrôl menekült a fôvárosba. Sokan – folytatta a lelkész 
– családi házat hagytak hátra, mert hiába volt tetô a fejük fölött, ha 
nem tudtak mibôl megélni. A kormány téved, ha azt gondolja, hogy 
a faluról elmenekült emberek most önszántukból visszaköltöznek 
– állította Iványi Gábor, aki úgy véli: a hajléktalanok beilleszkedé-
sére akkor lenne esély, ha nem egy-két faluban, hanem nyolc-tíz 
nagyobb városban keresnének számukra lakást és megélhetést.

B) MTV. Az ESTE

Kísérlet kételyekkel

2006. december 12. 

Lakáshoz igen, de munkához nem sikerült juttatni a Tarnabodra 
költöztetett hajléktalanokat.

– Mv.: Befogadta ôket a falu, de nem dolgosak a hétköznapok. Két 
éve annak, hogy 15 hajléktalan, vagy szociálisan igen hátrányos 
helyzetû család költözött Tarnabodra, a befogadó faluba. A prog-

ram nem más, mint egy kísérlet, szervezôi nemcsak a hajléktalan 
családok megsegítését, hanem a falu teljes közösségének építését 
szeretnék elérni. Mutatjuk milyen sikerrel.

– R.: A Kökény család mára megszokta a kamerát. Pedig egy éve, 
amikor a befogadó falu projekt útjára indult, még félénken nézték, 
ahogy újságírók özönlik el frissen szerzett otthonukat. Béla, az egy-
kori hajléktalan ma már rutinosan nyilatkozik, sôt azt is megtanul-
ta, mi mutat jól a képeken. Így a kedvünkért most disznót etet. 
Pedig a jószág éppen nem éhes. Tehát ôk azok, akiknek sikerült. 
Ön most hol dolgozik?

– Név nélkül: Én most jelenleg gyesen vagyunk, anyaságit kapok, 
és a férjem az most kapja ezt a rendszeres jövedelempótlékot, de 
munkája is lesz.

– R.: Lesz bizony, mert mondja az asszony, Béla dolgos, becsületes 
ember, aki hisz abban, hogy munkát lehet szerezni, csak keresni 
kell nagyon. Persze néha peche van.

– Név nélkül: Munka nélkül leszek most jelenleg. Szociális segély, 
azt kapom most.

– R.: Tarnabodon az emberek felének nincs rendszeres munkája. 
Már csak ezért is nagy esemény errefelé a bolhapiac napja, amikor 
fillérekért lehet vásárolni. De a bolhapiaci ténfergés arra is alkal-
mas, hogy néhányan szembenézzenek a rideg valósággal. Milyen 
itt az élet Tarnabodon?

– Név nélkül: Sz...

– R.: Tarnabod befogadó falu lett ugyan, de csak az elnevezés új. Az 
élet maradt a régi. Eredmények persze vannak. Itt van pl. a szép új 
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bontóüzem, ahol elektronikai hulladékot dolgoznak fel, itt 30 ember-
nek adnak munkát. Vagy íme a megújult óvoda, ahol ott jártunk 
alkalmával éppen áramszünet volt, ezért bemenni nem tudtunk, 
de mindegy, a gyerekek szeretnek ide járni és ez is munkát jelent 
néhány embernek. Mûködik a falubusz is, ami a Máltai Szeretetszol-
gálat ajándéka, ezzel tudnak munkába menni a szerencsések Bu-
dapestre, mert a Volán amúgy igencsak mostohán kezeli a falut, 
napi három járat van. A falu tehát sokat köszönhet annak a 30 
hajléktalan családnak, akiket befogadtak és, akiknek a kezét a mai 
napig sem engedi el a minisztérium. Kérdés, mibe került mindez?

– Vecsei Miklós, hajléktalanügyi miniszteri biztos: Körülbelül 30 
millió Ft-ot költöttünk a teljes szociális programra, akkor azt kell, 
hogy mondjam, hogy az egy éves ellátása a családoknak intézmé-
nyben ugyanennyiben került volna.

– R.: Ebben persze nincs benne a bontóüzem, az óvoda és a falu-
busz, ezekre külön pályáztak pénzt. És persze nincs benne annak a 
temérdek munkának a díja, amit a szociális szakemberek végeztek 
a faluban.

– V.M.: Ennyi szociális munkára valószínûleg nincsen remény min-
den ilyen településen. És ennek ellenére azt érezzük, hogy még 
többet kellett volna ott lenni, még közelebbrôl kellett volna kísérni 
a gondozottainknak az életét, de az egész falu életét is.

– R.: Csakhogy úgy tûnik, a jövôben még többet kell dolgozni. A 
miniszteri biztos már tárgyal újabb befogadó falujelöltekkel. Tervei 
szerint pedig nem sokára egész megyére kiterjesztik a programot. 
A terv grandiózus. Lábra kell állítani az elnéptelenedô kistérsé-
geket, amihez itt, Tarnabodon kísérletezik ki a módszert. Ennek a 
helyiek persze örülnek, csak az a sok televíziós kamera. Szóval az 
ne lenne! Tarnabod egy évvel ezelôtt egy álmos kis falu volt, ahol 

finoman szólva is lassan telt az élet. Aztán egyik percrôl a másikra 
ez lett a befogadó falu és a helyieknek hozzá kellett szokniuk, hogy 
a tévétársaságok egymásnak adják a falu képzeletbeli kilincsét. 
Ahogy egyikük fogalmazott kicsit olyan, mintha kirakatban élné-
nek, és ez sokaknak nem tetszik. Aztán, hogy ebben a kirakatban 
végül sikerül-e rájönni, hogyan lehet megoldani a hazai hajléktala-
nok problémáit, azt egyelôre senki sem tudja.

Forrás: http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=169916

C) Befogadó Falu program: új üzemet avattak

A kormány 100 hátrányos helyzetû kistelepülésre kívánja kiterjesz-
teni a Befogadó Falu programot – jelentette ki Kiss Péter hétfôn a 
program elsô kísérleti településén, a Heves megyei Tarnabodon.

A nehéz szociális helyzetûeket, olykor hajléktalanokat, illetve a be-
fogadó falu hátrányos helyzetû lakóit egyaránt segítô komplex 
programot az Új Magyarország Program keretében, az Európai 
Unió pályázati támogatásával kívánja megvalósítani 2007-tôl a kor-
mányzat – közölte a szociális és munkaügyi miniszter abból az al-
kalomból, hogy elektronikai bontóüzemet avatott a településen.

Rámutatott: a mintakísérlet keretében nem csupán befogad a falu, 
hanem a program megvalósítása nyomán javul a település infra-
struktúrája, új munkahelyek és közszolgáltatások jönnek létre. 
Vagyis nem csak a letelepülôk, hanem a község ügyei is megoldód-
nak.

„A befogadó falu program (...) nagy siker, persze csak akkor, ha nem 
csak itt, hanem máshol is meg tudjuk csinálni” – mondta a politikus. 
Hozzátette: ez a törekvésük, a falvak kiválasztása már zajlik.
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A Befogadó Falu program két évvel ezelôtt indult útjára a szociális 
tárca, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Hajléktalanokért Köz-
alapítvány és a helyi önkormányzat összefogása nyomán.

Azóta, mintegy 70 hajléktalan, vagy nehéz szociális helyzetû, koráb-
ban nagyvárosban élô ember költözött be a program keretében 
megvásárolt 20 épületbe. Számukra és a helybeliek számára köz-
munka programokat indított a munkaügyi tárca, a háztáji gazdál-
kodás beindításához szükséges eszközöket, illetve vetômagot kap-
tak a rászorulók. Emellett falubusz és filmklub is mûködik a telepü-
lésen, és hamarosan átadják az új óvodát.

A most felavatott üzemet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mûköd-
teti, 30 helybelit juttatva állandó munkához. Az elektronikai beren-
dezések, a többi között televíziók, számítógépek, monitorok bon-
tásából származó hasznot a szeretetszolgálat visszaforgatja a prog-
ramba.

Az üzem elhelyezésére szolgáló egykori istállót 17 millió forintért 
vásárolták a máltaiak, a felújításához, illetve a felszereléséhez szük-
séges 40 millió forintot pedig az Országos Foglalkoztatási Közala-
pítvány biztosította.

MTI 2006. 08. 14.
http://www.szmm.gov.hu 




