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TISZAGYENDA
PROGRAM

Kapcsolat

Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő
Alapítvány

Székhely: 5233 Tiszagyenda, Ságvári E. u. 10.
Telefon: 30/403-2241; 30/563-7749
E-mail: valaszuton@valaszuton.hu

Ha tehe., támogassa adója 1%-ával vagy más
módon tevékenységeinket! Kapcsolódjon be

munkánkba!
Adószámunk: 18615551-1-16

Bankszámlánk: 69300217-10009419

www.valaszuton.hu
www.gyenda.hu

Tevékenységeink

Néhány eddigi
.szagyendai tevé-
kenységeinkből:

- 2006. tavaszán a
helyi iskolában kör-
nyezetvédelmi-helyis-
mere. szakkört szervez-
tünk, mely során a gyerekek
szűkebb környezetük értékeivel, prob-
lémáival ismerkedtek meg.
- Ugyancsak 2006. tavaszán kiállítást

szerveztünk a katolikus plébánián a
tél folyamán az o/hon elkészíte/
kézimunkákból.

- Lakossági fórum-sorozatot
szerveztünk meghívo/ előadók
közreműködésével több - a
községhez és a térséghez
kapcsolódó - témában:
A Vásárhelyi-terv és
lehetőségei, ártéri
gazdálkodás; régésze.
feltárások ; Natura 2000

A faluház megnyitásával foly-
tatjuk eddigi tevékenységeinket,
szakkörök, előadások és a
helytörténe. gyűjtemény kialakítása
terén.
Tevékenységeinkről időről-időre beszámolunk
Válaszúton című hírlevelünkben.



Tiszagyenda

Tiszagyenda kb. 1.100 lakossal rendelkező
település az Alföld közepén, Jász-Nagykun Szol-
nok megyében, a Közép-Tisza folyása mentén.
A község főként mezőgazdasági jellegű, egyre
inkább elöregedő a lakosság.
Mint a legtöbb ilyen településnek,
Tiszagyendának is legnagyobb problémája a
nagy arányú munkanélküliség, a fiatalok
elvándorlása, a jövedelemtermelő lehetőségek
beszűkülése, a népesség romló egészségi ál-
lapota, a helyi piac megszűnése, a szerves
kultúra hiánya, ezáltal a falu egyre kisebb
megtartó ereje.
A rendszerváltást követően a fogyasztói tár-
sadalom megjelenésével bomlásnak indult a
közösségi élet és ez magával hozta a kulturális
örökség visszaszorulását is.

Tiszagyenda múltja pedig óriási lehetőségeket
rejt: Területén már a Körös-kultúra idején is
laktak, ásatások során pedig gepida, szarmata
és avarkori településeket tártak fel. Az i/ talált
gepida nemzetségfő sírja hazánkban is
egyedülálló.

Alapítványunk Tiszagyenda-programjában
célul tűzte ki az egyre kedvezőtlenebb
folyamatok megfékezését, amelyet közösségi
programok szervezésével, ismere/erjesztéssel,
hagyományok teremtésével és tovább-
vitelével, a múlt bemutatásával kíván meg-
valósítani.

Válaszúton Alapítvány

Alapítványunkat 2005-ben hoztuk létre, két , de
összekapcsolódó céllal: a hagyományok
megőrzése és a környezet védelme területén. A
szervezet célja, hogy létrejöjjön egy, a helyi
közösségeken és erőforrásokon alapuló, a
múltban gyökerező, emberi és környeze. szem-
pontból is élhető és fenntartható társadalom.
Tevékenységeink országos és helyi hatókörűek:
országosan lépünk fel a környezetvédelemben,
a helyi lakosság érdekeit képviselve olyan
témákban, mint a hulladékégetők elleni
képviselet, környezetszennyező ipari vállalatok
civil kontrollja, bizonyos területek levegőál-
lapot felmérése, az ipari vállalatok tár-
sadalomra háríto/ externális költségeinek
számszerűsítése, stb.

A hagyományok megőrzése terén elsősorban
Tiszagyendán munkálkodunk, de végeztünk
közösségépítést egy Hajdú-Bihar megyei
településrészen, Hajdúsámson-Mar.nkán is,
2007-2008 folyamán.
Emelle/ fontosnak tartjuk azon ismeretek
összegyűjtését és rendszerezését, amelyet
eleink hagytak hátra számunkra és amelyek
megismerése, továbbadása a fő céljaink közé
tartozik.

Tiszagyenda-program

A program keretében Alapítványunk
tevékenységei és céljai az alábbiak:

A MÚLT
- Tiszagyenda község gyökereinek, régmúltjá-
nak, hagyományainak felkutatása, rend-
szerezése

- Helytörténe. gyűjtemény és közösségi ház
(faluház) kialakítása, melyben a helytörténe.
gyűjtemény melle/ alkotószoba kap helyet,
lehetővé téve, hogy (elsősorban) az i/ élők
megismerjék gyökereiket, hagyományaikat,
a gyerekek pedig különféle foglalkozásokon
megtanulva, továbbvigyék őseink örökségét

- Előadássorozatok, lakossági fórumok szer-
vezése, környezetvédelmi szemléle-ormálás

A JÖVŐ
A község fiataljainak, i�ú tehetségeinek felku-
tatása, összefogása, támogatásuk (ösztöndíj
keretében), számukra különböző szakkörök
szervezése, melynek során fő szempont a
közösségépítés, az együ/lét tuda-ormáló
ereje.
Mindezek által célunk a közösség megtartó
erejének megteremtése, majd növelése;
hagyományainak megismerése, megis-
mertetése, továbbvitele.


