
Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2021.évi működéséről és munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A tanyagondnoki szolgálat 2019. május 1-je óta működik a Kéthely község belterületén 

található Kis-Hamvad településrészen, amelyet a Széchenyi István utca, Diófa utca, Haladás 

utca, Malom utca, Sugár utca alkot. A tanyagondnoki szolgálat létrehozásának a célja volt, 

hogy az érintett településrészen élő idősek mindennapi életét megkönnyítsük, valamint az 

alapvető szükségletekhez való hozzájutást elősegítsük.  

A tanyagondnoki feladatokat egyedül látom el a településen. A tavalyi év a vírushelyzet miatt 

újra sok munkát adott, hiszen egyre többen megismerik a tanyagondnoki szolgálatot és az 

előző évhez képest sokkal többen fordulnak hozzám bizalommal. Azt hiszem, bátran 

elmondhatom, hogy a munkám, és minden tanyagondnok munkája az idei évben is teljesen 

átértékelődött/felértékelődött. A vírushelyzet és a korlátozások miatt a település teljes 

területén kellett a tavalyi évben ellátnom, és egyre többen fordulnak hozzám úgy, hogy nem 

az önkormányzatra mennek vagy a Szociális Szolgáltatóhoz,hanem egyből hozzám. Ebből is 

látszik, hogy egyre többen megismerik a tanyagondnoki szolgálatot illetve engem. Igaz most 

nem kellet az iskolásoknak ételt szállítanom. Emellett a vírushelyzet ideje alatt a szolgálat 

során ellátandó mindennapi feladatok közé tartozott: 

-  bevásárlási feladatok ellátása,  

-  az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, mivel a személyes háziorvosi 

vizsgálatok is szüneteltek így sokesetben közvetítő szerepet láttam el a háziorvos és a 

betegek között, segítettem a gyógyszerfelíratásban, gyógyszer kiváltásban, szükséges 

beutalók beszerzésében 

- folyamatosan tartottam a kapcsolatot a településen élő covid betegekkel, illetve 

segítettem nekik a szükséges teendők ellátásában: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 

csekkfeladás 

- részt vettem a település lakosainak tájékoztatásában, hogy mindenkihez eljussanak az 

éppen aktuális járványügyi intézkedések, szabályozások 

- a polgármester, illetve Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottsága által 

megítélt természetbeni juttatások beszerzését is én végeztem. 



Úgy gondolom az elmúlt évhez képest még sikeresebb lett a tanyagondnoki szolgálat. A 

rászoruló idősek teljes bizalommal fordulnak hozzám, és bátran keresnek, ha segítségre van 

szükségük. Azt gondolom, hogy tevékenységem a fizikális szükségletek kielégítésén túl az 

emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásában is rendkívül fontos, ugyanis nagyon sok egyedül 

élő, idős ember számára sokat jelent, ha valaki figyelemmel és odaadással hallgatja meg 

problémáikat, és mindig igyekszem egy pár jó szóval válaszolni vagy a problémákra 

megoldást találni vagy legalább valami segítséget nyújtani.   

Kelt: Kéthely, 2022.09.20. 
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