A mondás igazságtartalma vitathatatlan, ha eltekintve egyre több egyéni sikeres életúttól - általánosságként viszonyulunk hozzá. A tanulás azonban
nem az iskolában kezdődik, hanem a születés pillanatától. Az élet első három évének szocializációs
folyamata, amelyben a gyermek fizikai és mentális
egészsége, valamint a közvetlen és közvetett környezetének hatása a domináns befolyásoló, döntő súllyal határozza meg a következő évek játékos, majd gyakorlati tanuláshoz való viszonyát és teljesítő képességét.
Természetesen tökéletes válasz ennél összetettebb,
hiszen ott kellene részletezni a szülői példa, a családi légkör, a környezet ingergazdagsága és a baráti
kör befolyása által kiváltható hatásokat. Mindezekre
figyelve az leghatásosabb ellensúly az lehet, ha ezeket kivétel nélkül képesek leszünk pozitív irányba befolyásolni. Ezt természetesen nem kizárólag a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatra és tevékenységére, hanem
általános társadalmi megnyilvánulásra és gyakorlatra értem. Ebben szerepel a cigányság, mint egyes
településeken többségi társadalmi csoport változni,
változtatni akarása is. Ebben mi segíteni, támogatni
tudunk, de az érintettek helyett változni nem. Ez
még lokális értelemben is hosszú, valószínűleg több
emberöltőt átívelő folyamat, országos szinten pedig
megsaccolni sem merem. Mindenesetre el kell kezdeni. Ahogy Tarnabodon már több mint egy évtizede,
úgy Tiszaburán most.
Tabu téma, de kezelni kell: kirekesztés, rasszizmus,
előítéletek. Évtizedek óta szőnyeg alá seperjük ezeket
a problémákat. Az Önök szervezeténél mennyire fontos
szerepet kap ezen problémák emberséges rendezése,
ide értve a hagyományokat, a speciálisan funkcionáló
kulturális értékeket, életviteli szokásokat is?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapelve, hogy
fajra, nemre, nemzetiségre, vallási, politikai vagy

bármely más meggyőződésére való tekintet nélkül végzi tevékenységét, kizárólag a rászorultságra van tekintettel. A cigány kisebbség felemelésének elősegítése
a kezdetektől része mindennapos munkánknak. A
felzárkózást segítő programjainkat magyarországi referenciaként mutatja be a kormányzat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezette azt az uniós programot,
amely nyolc közép-európai országban gyűjtötte össze
a roma felzárkózást segítő sikeres gyakorlatokat, és
jó tapasztalatokat, és ez alapján tett javaslatokat az
Európai Uniónak arra, hogy milyen integrációs programokhoz érdemes támogatást nyújtani. A Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével megvalósult pécsi
integrációs program kapcsán a város polgármestere
azt nyilatkozta, hogy Pécs felkerült Európa szociális
térképére, nemzetközi szervezetek jönnek tanulni,
tapasztalatokat gyűjteni.
A zárókérdés profán egyszerűséggel csak ennyi:
lehet-e már tiszaburai tapasztalatokról beszélni.
Az elmúlt évben nagyon sok tapasztalatot szereztünk Tiszaburán. És nagyon keveset is, hiszen, bár
az óvoda és az általános iskola fenntartója lettünk,
valójában még mindig csak előkészítő szakaszról beszélhetünk. Most állnak fel azok a szervezeti
egységek, amelyek a születéstől a munkába állásig segíteni fogják a partnereket. Itt a partner szót
erősen kiemelendőnek tartom. A szervezetek, a helyi
Önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat partnersége már kezdetnek is szép eredményeket produkált,
azonban az igazi terep az lesz, mikor már egyénekkel foglalkozhatunk. Majd onnan nyerjük az igazán
fontos tapasztalatokat, amelyekre reagálva várhatjuk
partnereinkkel az eredményeket.
Köszönjük szépen a beszélgetést, s további sok sikert és eredményes munkát kívánunk.

Mihály napi vásár az óvodában

Percze Miklós

Az idei tanév első rendezvénye, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Tiszaburai Óvodájában, a Mihály napi vásár volt.
Óvodánk csodálatos őszi díszbe öltözött, elkészültek a standok, és
a sok-sok áruba bocsátott portéka.Az eseményt a KIPPKOPP csoport vásári dalos játéka nyitotta, ezt követően minden csoport vásári
kikiáltóval hirdette a portékáját.A vásárra ezüst tallérral érkeztek a
gyerekek, vendégek, melyet nagyon ügyesen használtak föl. Minden kisgyermek boldogan vásárolt édesanyjának, testvérének, és
nem utolsó sorban saját magának.
Igazi vásári forgatag kerekedett, így nagyon hangulatos délelőttöt
mondhat óvodánk a magáénak.
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