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„MEGÉRTE!” – TARNABODI 

ÉS ERKI MUNKAVÁLLALÓ NŐK 
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„Programunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a 
környező szolgáltatók különböző humán szolgáltatá-
sainak összehangolásán alapul, hiszen mind ugyan-
azoknak a családoknak a jólétét szolgáljuk. A Biztos 
Kezdet Gyerekház működését a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Befogadás Nonprofi t Kft. által működtetett, 
a Fiatalokkal a közös jövőért Tarnabodtól Erkig TÁ-
MOP-5.1.1.-06/2-2009-0001-es számú projekt biztosít-
ja Tarnabodon és Erken egyaránt.”*

Tarnabod és Erk az Észak-Magyarországi Régióban, 
Heves megyében, a Hevesi kistérségben helyezkedik el, 
mely a 7. leghátrányosabb helyzetű a kistérségek sorában. 
Tarnabodra kevés az autóbuszjárat, ún. zsákfalu, így a te-
lepülésről való eljutás nehézkes. Erken jobb a közlekedés, 
de a munkalehetőség ott is korlátozott. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Be-
fogadás Nonprofi t Kft. Cím: 3369. Tarnabod, Gazdakör 
út 20/a. Képviselő: Kálosiné Tóth Katalin MMSZ Ma-
zsola Biztoskezdet Gyerekház 3369.Tarnabod, Kossuth 
tér 5. E-mail cím: kata032344@gmail.com és tel: 06-30-
233-9372) a Tutor Alapítvánnyal és az önkormányzattal 
együttműködve 2004-ben indította el a Befogadó Falu 
programot. Jelenleg Tarnabodon a program 12 házában 
laknak befogadott – korábban hajléktalan – családok, 
akik itt kaptak lehetőséget az újrakezdésre. A településen 
munkalehetőséget kizárólag az Önkormányzat közhasznú 
programja és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2006 óta 
működő – 30 főt foglalkoztató – elektronikai bontóüzeme 
biztosít. Erken a program 10 házában laknak befogadott 
családok. A településen 41 roma ember szerzett nevelő-
szülő képesítést a MMSZ által indított képzésen, akiknél 
részben már elhelyezésre került 40 gyerek. További gyere-
kek érkezésére várnak még a nevelőszülők.

Tarnabodon és Erken a munkavállalást megnehezí-
ti az alacsony iskolázottság. A felnőtt lakosság körében 
igen kevés azon személyek száma, akik középiskolai vég-
zettséggel rendelkeznek. Tarnabodon a lakosság nagy 
részének 8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai 
végzettsége van. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 
Befogadó falu program keretén belül 2007-ben indított 
* A pályázatot a Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai 
állították össze.

Házi gyerekfelügyelői képzést, amivel dolgozhattak he-
lyi asszonyok a település kocsmájából kialakított Játszó-
házban. Ebből nőtték ki magukat a települési ifjúsági 
(Ifjúsági Információs Pont, Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda, Tanoda) és kora gyerekkori (Biztos Kezet 
Gyerekház) szolgáltatások.

2010-ben a hevesi Eötvös József Szakközépiskolába 
beiskoláztunk 3 tarnabodi fi atalasszonyt és segédkönyv-
tárosnak egy erki munkatársat. Ők munka mellett vég-
zik tanulmányaikat kisebb-nagyobb nehézségekkel, de 
kellő kitartással. Számukra az iskolapad és a végzettség, 
az érettségi megszerzése kihívást jelent, példamutatást a 
fi atal lakosság és a korosztálybeli lakosság előtt. Mind-
nyájan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alkalmazá-
sában állnak. A munkahely hozzájárult tanulásukhoz 
munkaidőben és anyagiakban is egyaránt, a képzési díj 
teljes költségét és az utazási költséget, vagy a gyerekfel-
ügyeletet biztosítva számukra. Mindez nem lenne elég a 
kitartásuk és családjuk támogatása nélkül. A család és a 
lakosság mintaként tekint a „bátor” asszonyokra, példát 
mutatnak gyermekeiknek, a közösségnek. A végzettség, 
az érettségi bizonyítvány megszerzése számukra a bizto-
sabb munkahely lehetőségét, nagyobb önállóságot jelent.

Burai Éva

Burai Éva vagyok, 34 éves tarnabodi lakos, 5 gyer-
mek édesanyja. 2010. szeptember 1-óta van folya-
matos munkaviszonyom. Jelenleg Tarnabodon a 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtetésében 
lévő Mazsola Biztos Kezdet Gyerekházban dolgo-
zom munkatársként. 5 éves kor alatti gyermekek-
kel és családjaikkal foglalkozunk.

Iskolai végzettség hiánya miatt sokáig munka-
nélküli voltam, mikor jött egy lehetőség számom-
ra, 2007-ben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
kezdeményezésére és támogatásával elvégeztem 
a Gyermekfelügyelői OKJ-s tanfolyamot, melynek 
eredményeként Tarnabodon a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat működtetésében lévő Játszóházban 
dolgoztam. Később újra munkanélküli lettem. Mi-
vel anyagi helyzetem nem tette lehetővé számom-
ra a továbbtanulást, gyermekeim jövőjét tartottam 
szem előtt.

2010 szeptemberében azonban, új, dupla lehe-
tőség nyílt számomra. Elkezdtem a középiskolát 
Hevesen az Eötvös József Szakközépiskolában, 
ezzel egy időben lettem a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat működtetésében lévő Mazsola Biztos 
Kezdet Gyerekház munkatársa Tarnabodon. Je-
lenlegi vezetőm, Lantos Szilárd ajánlotta fel ezt a 
lehetőséget. Először nem is tudtam megszólalni, 
átgondoltam a nehézségeket az iskolával szem-
ben. De jól esett, hogy pont nekem adatik meg ez 
a lehetőség, 34 évesen, 5 gyerek nevelése és mun-
ka mellett. Nagy segítség volt számomra, hogy 
minden anyagi költséget a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat vállalt, tanszereket, úti költséget, és 
ami a legfontosabb, támogatnak abban, hogy heti 
két alkalommal elmehetek a munkahelyemről az 
iskolába. Ez a lehetőség sokat jelent az én életem-
ben. Fiatalon mentem férjhez, nem végeztem el az 
általános iskola 8 osztályát. Szerettem volna to-
vább tanulni, de gyerekként, ez a lehetőség nehéz 
családi körülményeim miatt nem adatott meg szá-
momra. 2005-ben sikerült elvégeznem a 7-8. osz-
tályt, de sajnos tovább tanulni nem tudtam anyagi 
helyzetem miatt.

Családom „ma már” 100%-ban támogat. Eleinte 
féltek, hiszen 24 órából 24 órát voltam velük, az-
tán meg szinte egy időben lett munkahelyem és az 
iskolát is elkezdtem. Hozzá kellett szokniuk az ön-
maguk kiszolgálásához, mert míg otthon voltam, 
elkényeztettem őket. Az élettársam is nehezen 
szokta meg eleinte, mert neki sincs munkahelye, 
és éreztem rajta, hogy szégyelli, hogy én tartom el 
a családot, ami előtte az ő feladata volt. Ráadásul 
még iskolába is járok! Ma már érzem, hogy büsz-
ke rám, és mindenkinek dicsekszik vele, hogy 34 
évesen iskolába járok. Bevallom őszintén, romák-
nál ritkaság, hogy 34 évesen iskolába járnak, még 
15 évesek is abba hagyják a tanulást.

Ha megszerzem az érettségit, szeretnék még to-
vábbtanulni. Olyan iskolai végzettséget szeretnék 
megszerezni, hogy hasonló szegényekkel, mint én 
voltam gyerekként, foglalkozhassak, és tudjak raj-
tuk segíteni. Reménykedem abban, hogy sikeresen 
befejezem tanulmányaimat és teljesülhetnek ál-
maim. Köszönöm a lehetőséget.

Báder Marianna Zsanett

A nevem Báder Marianna Zsanett, 33 éves vagyok, 
Tarnabodon lakom, 4 kiskorú gyermekem van, 2 
fi am és 2 lányom. Mivel iskolai végzettségem csak 
8 általános volt, ezért sokáig munkanélküli vol-
tam. 2007-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
által kaptam egy lehetőséget azzal, hogy helyben 
elvégezhettem egy OKJ-s tanfolyamot, gyermek-
felügyelői szakon. Ezzel munkalehetőséget adtak 
a kezembe, és azóta a jelenlegi munkahelyemen, 
a Máltai Óvodában dolgozom a konyhán. 2010 
szeptemberében új lehetőség nyílt számomra, 
hogy tovább tanuljak és megszerezzem az érett-
ségit. Ez óriási lehetőség volt nekem, azt hittem 
álmodom. Ez által a levél által szeretném meg-
köszönni a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, 
hogy újra lehetőséget kaptam arra, hogy tanuljak 
a hevesi Eötvös József Szakközépiskolában, és le-
gyen érettségi a kezemben. Nem mondom, hogy 
nem lett volna rá lehetőségem, de nem volt aka-
raterőm. Voltak dolgok, amik közbe jöttek, és rá-
jöttem, hogy jobb lesz, ha az iskolát abbahagyom 
és élem a családi életemet. Időközben megszü-
lettek a gyerekeim, és jöttek a családi és anyagi 
gondok, persze édesanyám mindenben segítsé-
gemre volt, amiért köszönettel tartozom. Sajnos a 
nagyobbik fi am nagyon beteg, és ha tudok, minél 
több időt töltök vele. Leginkább azért is szeret-
ném, ha lenne érettségim, hogy példát mutassak 
a gyerekeknek, motiválva a továbbtanulásra őket. 
A munkahely és a munkatársak támogatását ma-
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ximálisan megkapom. Nem ígérem, hogy én le-
szek a legjobb tanuló, de mindent megpróbálok, 
hogy sikerüljön. Bár a sok gond mellett nehéz, de 
nem fogom feladni, mert azt szeretném, ha a csa-
ládom büszke lenne rám. Ezúttal szeretném meg-
köszönni a lehetőséget és az esélyt, ami nagyon 
fontos számomra.

Péter Péterné Balogh Mária

34 éves vagyok, 3 gyermek édesanyja, Tarnabodon 
lakom. Férjemmel mindketten Tarnabodon egy 
elektronikai bontóüzemben dolgozunk, amely a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtetésében 
van. Sajnos iskolai végzettségem a 8 általánoson 
kívül nincs, ezért az, hogy dolgozhatom, nagy le-
hetőség számomra, ilyen munkanélküliség mellett. 
Gyerekként nem volt lehetőségem a továbbtanu-
lásra, nehéz anyagi körülmények között éltünk.

2010-ben rám mosolygott a szerencse, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat beiskolázott Hevesen az 
Eötvös József Szakközépiskolába, hogy érettségit 
szerezzek. Az iskola számomra egy nagy lehe-
tőség, ebben a nehéz világban. Egy évvel ezelőtt 
még nem gondoltam volna, hogy én iskolapadba 
ülök és célom lesz a tanulás. Amikor felajánlották 
nekem ezt a lehetőséget, még nem is gondoltam 
bele igazán, hogy ez mennyi áldozattal és kötele-
zettséggel jár. De egy év távlatában már azt tudom 
mondani, hogy megérte! Tarnabodon a velem egy-
korú embereknek ritkán adatik meg, hogy érettsé-
git szerezzenek, és ez által jobban érvényesüljenek 
a munkaerő piacon. Én és a férjem szerencsések 
vagyunk, mert van munkánk, tudunk dolgozni, 
el tudjuk tartani a gyermekeinket. Bízom benne, 
hogy az érettségi még több munkalehetőséget hoz 
számomra. Nagyon nehéz család, munkahely, gaz-
daság, háztartás és a mindennapos gondok mellett 
még tanulni, de szerintem, megéri. Családom szá-
mára ez megterhelő, de mindenki teljes mértékben 

mellettem áll és segít. Az iskolában nagyon jó kap-
csolatot sikerült kialakítanunk az osztálytársakkal, 
segítünk egymásnak a tananyagban. Ha vizsgára 
készülünk, kapunk segítséget a Máltai Általános 
Iskola és a Tanoda tanáraitól. A két tarnabodi fi a-
talasszonnyal, akikkel járunk az iskolába, együtt is 
szoktunk néha tanulni, főleg vizsgák előtt. Mivel 
Hevesre kell járni, heti két alkalommal, és az 20 km 
Tarnabodtól, így autóbusszal utazunk, és a férjem 
jön értünk autóval. A családban minden felnőtt 
személy kiveszi részét a támogatásban, mert isko-
la napokon az édesanyámmal vannak a gyerekek. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindenben tá-
mogat bennünket, fi zeti a képzési díjat, füzeteket, 
utazást, eszközöket. Ha sikerül végigcsinálni, ná-
lam boldogabb és hálásabb nagycsaládos anyuka 
nem lesz a faluban.

Molnárné Németh Mária

39 éves vagyok, Tarnabodon élek 3 gyermekemmel 
és férjemmel. Iskolai végzettségem 8 általános volt 
2007-ig, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
kezdeményezésére és támogatásával elvégeztem 
egy 6 hónapos OKJ-s tanfolyamot Gyermekfelügye-
lői szakon. Ez adott lehetőséget a munkavállalásra, 
és elhelyezkedtem Tarnabodon a Játszóházban, 
mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működ-
tetésében van. Azóta folyamatosan dolgozom, és 
2010 júliusában új munkalehetőség nyílt számom-
ra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megnyitotta 
a Mazsola Biztos Kezdet Gyerekházat, ahová mun-
katársként alkalmaztak. Azóta ezen a helyen dolgo-
zom, és az 5 év alatti gyermekekkel és családjaikkal 
foglalkozunk. Két kolleganőmmel tavaly ősszel 180 
órás Biztos Kezdet továbbképzésen vettünk részt, 
mely előfeltétele volt a jelenlegi munkaköröm be-
töltésének. Szerencsés embernek mondhatom ma-
gam, hogy ilyen munkanélküliség mellett, nekem 
megadatott a lehetőség arra, hogy szakmát szerez-
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zek, és ez által helyben munkához jussak. Férjem 
munkanélküli, alkalmi munkákból szokott egy kis 
pénzt keresni. Gyermekeim már nagyok, közülük 2 
kiskorú még, és büszkék rám, hogy szakmám van, 
és a család mellett volt erőm elvégezni a tanfolya-
mot. Szeretnék példát mutatni nekik, hogy tanulja-
nak tovább, és ne elégedjenek meg a 8 általános is-
kolai végzettséggel, mert azzal nem érvényesülnek 
a világban és a munkaerőpiacon.

A mai nehéz anyagi helyzetben 3 gyermeket ta-
níttatni igen nehéz, de ha az embernek munkahe-
lye van, nem válik kilátástalanná az élete. Ezúton 
szeretném megköszönni a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálatnak a lehetőséget.

Csomor Csilla

Csomor Csilla vagyok, 28 éves, és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat „Befogadás” Nonprofi t Kft. által 
működtetett MikkaMakka Biztos Kezdet Gyerek-
házban dolgozom, Erken, mint gyerekház mun-
katárs.

A munkahelyem a könyvtárral van egy épület-
ben. Községi könyvtárunknak a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár biztosít mozgókönyvtári 
szolgáltatást. Ők jelezték, hogy 2010 szeptemberé-
ben OKJ emelt szintű segédkönyvtárosi képzés in-

dul Egerben. A munkatársakkal és a vezetőséggel 
egyeztetve rám esett a választás, hogy elvégezzem 
ezt a képzést. A családom maximálisan egyetértett 
tanulási szándékommal és a képzés alatt végig tá-
mogattak.

Minden héten kedden volt képzési nap, ilyenkor 
Egerben a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tárban zajlott az elméleti oktatás. Ezenkívül 100 
órás gyakorlaton kellett részt venni. A gyakorlato-
mat a Hevesi Városi Könyvtárban töltöttem. Mind 
a képző helyen, mind a gyakorlati helyen nagyon 
segítőkész, elhivatott emberekkel találkoztam.

A képzésen résztvevő társaimmal is nagyon jól 
megtaláltam a közös hangot. Igyekeztünk meg-
könnyíteni a tanulást, így vizsgák előtt felosztottuk 
egymás között a tételeket. Vizsgáimat 2011 júliusá-
ban sikeresen teljesítettem.

A képzés ideje alatt a maximális segítséget meg-
kaptam a munkatársaimtól. A képzés díját, illet-
ve az utazásom költségeit a munkáltatóm fi zette. 
A vizsgáim előtt tanulmányi szabadságot kaptam. 
Felnőttként, munka mellett, nagyon nehéz tanulni, 
de óriási könnyebbséget jelentett a támogató kör-
nyezet (család, kollégák).

Az együttműködésről szólnék pár szót. A Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Polgármesteri 
Hivatallal együttműködve, 2010. 08. 23-án átvettük 
a könyvtár működtetését. Ezen dátum előtt a falu 
könyvtára heti 4 órát tartott nyitva, 128 fő látogat-
ta. Jelenleg hétfőtől- péntekig, 13-18 óráig elérhető 
a lakosság számára. A látogatottság 246 főre emel-
kedett. A könyvkölcsönzésen és kézikönyv olva-
sási lehetőségen kívül bővíteni tudtuk a szolgálta-
tást számítógép, internet használattal, szkennelési, 
fénymásolási és faxolási lehetőséggel.

A rendszeres nyitva tartás miatt javult az 
együttműködés a Bródy Sándor Megyei és Váro-
si Könyvtárral. A törzsállományon kívül negyed-
évente cserélődő, 120-140 db könyvet szállítanak 
könyvtárunkba a Mozgó Könyvtár keretein belül.
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2011. Június 18. Eötvös József Szakközépiskola 9-10. évfolyam bizonyítvány átvétele.

2011. szeptember 6. Eötvös József Szakközépiskola 11. évfolyam megkezdése.


