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intér Sándor és Dr. Kásler Miklós ünnepi
beszédében kitért a 31 (az évtizedes
program végére 300) község előtt álló legfontosabb
célkitűzések megvalósításának fontosságára. A
foglalkoztatási és szociális gondok enyhítési mellett
a településkép, az úthálózat
fejlesztéséről,
az internetes lefedettség
bővítéséről, a bűnmegelőzés,
a rendőri jelenlét erősítéséről,
a fojtogató uzsorarendszer
felszámolásáról, a különböző
drogok
és
tudatmódosító
szerek
használatának
megszűntetéséről,
s
a
gyermektámogatási, családi
lakásépítési,
vásárlási
rendszerben
mutatkozó
anomáliák kiküszöböléséről
e s e t t
szó. A tárcavezetők elismerésüket fejezték ki a
Máltai Szeretetszolgálat eddig elért sikereivel
kapcsolatban. Méltatták a védőnői, gondozónői
hálózat, az egészségügyi rendszer fejlesztésére tett
erőfeszítéseket (többek között megemlíthetjük a
daganatos megbetegedések, illetve a szív- és keringési
rendszer rendellenességeit megelőző, jól bevált mobil,
autóbuszos szűrővizsgálatokat), látogatást tettek a
helyi asztalosüzemben és a varrodában, kedélyesen
elbeszélgettek az ottani dolgozókkal, vezetőkkel. A
fejlődést jól szemlélteti, hogy a 9 főt foglalkoztató
asztalosműhely több hónapra előre el van
látva megrendelésekkel, a varroda
pedig országos rendezvényekre
szállítja termékeit. A Magyar
Labdarúgó
Szövetség
utánpótlás
nevelési
programjaival párhuzamosan
községünkben is megépült
a modern, műfüves sportpálya,
amely különböző rendezvényeknek,
illetve a szabadidő hasznos eltöltésére
biztosít lehetőséget.
átki Márton, a szeretetszolgálat tiszaburai
Jelenlét programjának vezetője lapunk
munkatársának elmondta: „A Felzárkózó Település
Program fő célja NEM az, hogy nagyvolumenű
közfoglalkoztatóvá váljunk, vagy segélyakciókat
bonyolítsunk le, hanem, hogy a helyi legégetőbb
problémák megoldására terveket dolgozzunk ki,
hatékonyan „lobbizzunk” az országos döntéshozóknál,
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pénzügyi, pályázati forrásokat „hívjunk le” ezek
megvalósításra. Konkrét példával élve, csupán
ötletszerűen, a miniszter úr által is említett
közbiztonság, droghasználat témakörben szélesebb
körű biztonsági kamerarendszer kiépítésére, az
eddiginél
hatékonyabb rendőri fellépés
biztosítására
teremthetünk
financiális alapokat. A varroda
dolgozói esetében is az a távlati
elképzelésünk, hogy egyre többen
válnak majd– mondjuk saját
varrógép vásárlásával, a megszerzett
tapasztalatokra építve – otthoni
bedolgozóvá. Úgy tervezzük, hogy
2020 nyarán nyitjuk meg gyógyés fűszernövény kisüzemünket
(amely olajütővel és zöldséggyümölcs
feldolgozó részleggel egészül
ki). Szándékaink szerint a legkedvezőbb felvásárlási
árat biztosítjuk majd a termelőknek, ezzel is ösztönözni
kívánjuk a kiskertes gazdálkodást, amely állandó,
néhány százezer forintos bevételt biztosíthatna az
ezzel foglalkozó családoknak. A Vecsei Miklós által
említett hosszútávú, gyermekcentrikus program révén
(az egészségügyi ellátás és a színvonalas oktatásnevelés mellett) azt is el szeretnénk érni, hogy a
fiatalok megfelelő munkafegyelmet tanuljanak (a
munkaidő és munkarend betartása, feladataik pontos,
precíz elvégzése), hisz ezen a téren is – sajnos - jelentős
szocializációs hátrányokkal rendelkeznek.
Mindezek
megvalósításával
modellértékű mintaprogramokat
kívánunk útjára indítani, amelyek
„apróbb lépésekben”, közép- és
hosszútávon fogják kifejteni
áldásos hatásaikat.”
rendezvényre
visszatekintve,
összegzésként
elmondhatjuk,
hogy a több médium (országos és
regionális napilap, televízió, internetes hírportál)
által igencsak pozitívan értékelt program, valamint
a Máltai Szeretetszolgálat tiszaburai eredményei a
kormánykörökben és az említett civil szervezeteknél
is rendkívül kedvező visszhangra találtak,
tevékenységüket, sikereiket követendő példaként
állítva a hasonló gondokkal küzdő települések elé.
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