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foglalkoztatás helyben - 14. oldal 
a program során tanultak szakmát

figyelemmel kísért gyermekek  - 7. oldal

együtt sikerül  - 13. oldal 
észrevétlen átformálódott az életük

egészségesebb élet  - 16. oldal 
a rendelő busszal érkezik

játszva tanulni  - 8. oldal  
átélhetik, hogy ők is lehetnek sikeresek

fűtés zöld árammal - 10. oldal
Tiszabőn működik az első szociális naperőmű

a jelenlét látható nyomai

A Kormány 2019 február-
jában úgy döntött, hogy 
átfogó programot indít 
a 300 leghátrányosabb 
helyzetű település felzárkó-
zása érdekében, a döntés a 
1404/2019 (VII. 5.) Kormány-
határozatban jelent meg.
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A társadalmi felzárkózás 
ügye még soha nem 
kapott ilyen figyelmet 
Magyarországon.

Leszakadó közösségekben zajló szo-
ciális programok helyszínein még nem 
fordult meg ennyi magas beosztású 
vendég. Miniszterek, államtitkárok, 
Magyarországon akkreditált nagyköve-
tek és különböző tisztviselők – köztük 
az ombudsman és az EU-biztos – azért 
jöttek el, hogy saját szemükkel lássák a 
változások jeleit, és személyes benyo-
mást szerezzenek az ott elindult folya-
matokról. 

Látogatásuk ténye önmagában is üze-
net. Azt mutatja, hogy a „Felzárkózó 
települések” programja nem egy végre-
hajtandó feladat, nem is ágazati kérdés, 
hanem mindenkit érintő, össztársadal-
mi ügy, melynek kihatásai az ország jö-
vőjét befolyásolják. 
Az érdeklődést a Belügyminisztéri-
um szerepe is növeli, a programért 
felelős tárca tekintélye korábban nem 
tapasztalt súlyt ad a helyi kezdemé-
nyezéseknek. Ezt támasztja alá a szoci-
ális és egyházi szervezetek folyamatos  
érdeklődése is. 

A hátrányos helyzetű települések vi-
lágában a szavak és közös élmények 
egészen más jelentéssel bírnak. Az ott 
élő emberek alapélménye a lehetőségek 
hiánya és az eszköztelenség miatt érzett 
általános kilátástalanság. 

A kivezető utat a felzárkózást segítő 
program jelenti, a program támoga-
tottsága pedig megerősítést ad, hogy 
nem maradnak magukra a gondjaikkal. 
Ezért különösen fontos esemény, ami-
kor a munkanélküli férfiakból képzett 
asztalosok egy miniszternek megmu-
tathatják, milyen hőszigetelt nyílászá-
rókat tudnak készíteni, vagy amikor a 
telep presszójában a napszámból haza-
térő emberek az üdítőre megálló állam-
titkárral is szót válthatnak. 

A szociális szakmában a fordított in-
tegráció egyik lépésének mondják az 
ilyen találkozásokat, melyek során ma-
gas társadalmi státuszú, döntéshozó 
pozícióban lévő emberek nyernek be-
tekintést a leszakadó falvakban élő em-
berek világába, és közben megértenek, 
megsejtenek valamennyit az ottaniak 
mindennapjait meghatározó szokások-
ból, értékekből, problémákból.

A „Felzárkózó települések” program-
ja ilyen szempontból is méltó kezde-
ményezés, és valódi nyitás a leszakadó 
területeken élő, évtizedek óta megold-
hatatlannak tűnő nehézségekkel küzdő 
emberek felé.

A találkozások, a közös játékok, az is-
kolai étkezőben a gyerekekkel közösen 
elfogyasztott ebédek és az üzemlátoga-
tások a bizalmat és a reményt erősítik 
a rászoruló emberekben, akik előbb-
utóbb hinni kezdik majd, hogy ők is 
lehetnek a társadalom sikeres és meg-
becsült tagjai. 

„A legmodernebb 
technológiára a  
Felzárkózó településeken 
van a legnagyobb szükség,  
az ott élőknek ugyanis  
jóval gyorsabban 
kell haladniuk, hogy 
utolérhessék a többieket”

Vecsei Miklós – miniszterelnöki biztos

EKKORA FIGYELMET MÉG 
SOHA NEM KAPOTT AZ ÜGY

társadalmi felzárkózás
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válasz a leszakadásra

A Kormány 2019. februárjában átfogó programot indított 
a 300 leghátrányosabb helyzetű település felzárkóztatására, 
ennek irányítására Vecsei Miklóst, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat alelnökét nevezte ki miniszterelnöki biztosnak. 

A településeken 306 ezer ember él, közülük 60 ezren 14 év 
alattiak. A falvakban minden évben 5000 kisbaba születik. 
A program a gyermekekre fókuszál, elsősorban arra teremt 
esélyt, hogy ők már ne szükségszerűen örököljék szüleik sor-
sát, hanem legyen lehetőségük más életet élni. Legyen esé-
lyük kitörni a nyomorból. A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét 
programja számos településen változtatta meg az emberek 
életét. Ezt a mintát követik mindennapos tevékenységükben 
a Felzárkózó településeken dolgozó szervezetek. 2021. során 
67 településen zajlott a munka, a helyszíneken összesen 17 
szervezet vállal feladatokat. A továbbiakban a „Felzárkózó  
települések” program első éve kerül  bemutatásra. 

A folyamatok elindultak, az eredményekről később lehet 
beszámolni, de a mindennapok első sikereit együtt éljük át 
a településeken élő emberekkel.

FELZÁRKÓZÓ  
TELEPÜLÉSEK 

„Ma ez az egyik legbátrabb európai 
felzárkóztató program.” - Vecsei Miklós



5JelenLÉT

ember és közösség

KOZMA IMRE ATYA
ÜZENETE

„A keresztény magatartás „csúcsélménye” ezért nem a kollegialitás, ami 
labilis, nem a észvét, ami ellenőrizhetetlen, hanem a szeretet, ami ezeken túlra, 
magasabbra és mélyebbre tör...”

Kozma Imre atya

A magunk életét éljük, s egymásnak 
életet ajándékozunk.

Az ember nem csak él, hanem éltet is, másokat életben tart.
Az embernek e kétféle tevékenysége egy. A közösségben 
mások éltetik őt, s viszont mások fennmaradása tőle is függ.

Az ember közösségi léte tény, a különállás lehetősége 
csalóka ábránd. Az is igaz viszont, hogy jelentős kapcsolataink 
nem mindig láthatók, mert az ember belső tájain, a szív,  
a lélek, a szellem világában zajlanak. 
Életünk az életnek „vízszintes” összefüggéseiben van 
kifeszítve, egy bonyolult hálózatban, s mindegyikünk érintett. 
A keresztény magatartás „csúcsélménye” ezért nem a 
kollegialitás, ami labilis, nem a részvét, ami ellenőrizhetetlen, 
hanem a szeretet, ami ezeken túlra, magasabbra és mélyebbre 
tör, mert az emberi szeretet isteni példát követ, az emberi 
személyiség titkába ereszti gyökerét.

A szeretetnek a természetes okosságnál mélyebb okossága 
van, mert az egész ember érdekeit is ott érzi az egyén  
alapjaiban. 
Nem azért tartja a gyűlöletet a legfőbb bajnak, mert 
túlérzékeny, ellenkezőleg, mert ismeri a gyűlölség futótüzét, 
s a közösség szétesésének veszélyét látja benne.
Nem azért ellenzi a kíméletlen versengést, mert fél a 
kiválóktól, hanem mert tudja, hogy a letaposottban a 
személyiség veszendőbe mehet.
Nem azért törekszik az általános jóra, mert nincsenek olyan 
személyek, akikhez közelebb áll, hanem, mert megértette, 
hogy maga az igazság általános.
Amikor az igazság általános ereje hat, az emberből a 
legfontosabb értékek kerülnek felszínre, amelyekből él, s 
amelyekkel másokat is éltet.

A szeretet Istenből táplálkozik. A keresztény embert ez 
készteti élete odaadására, amely krisztusi példát követ.
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igény egy másik életre

JELENLÉTBŐL
FELZÁRKÓZÁS

Jelenlét – a szó a Máltai 
Szeretetszolgálat értelmezésében 
azt jelenti: jelen vagyunk a másik 
ember életében.

Nem távolról próbálunk segíteni, nem megmond-
juk, hogy mit kell csinálnia, hanem vele közösen 
elindulunk az úton. Részesei leszünk a mindennap-
jainak, ez hosszú távú elköteleződést jelent. Nem 
biztos, hogy a segítő minden problémára elsőre 
jó választ talál, de ha a kiválasztott irány zsákut-
cába visz, elindulunk egy másik úton. A sikernek 
nincs receptje, nem léteznek univerzális megoldá-
sok. A Jelenlét program mindig személyre szabott  
segítséget nyújt, nem az egész közösség problémáját 
akarja megoldani, hanem egyénekét, családokét. De 
ha kellően sok család élete változik meg, az egy idő 
után a telep egészén látható lesz.

A Jelenlét program tapasztalatai több mint  
negyedszázada gyűlnek. Mit változtat meg a máltai 
segítők jelenléte a helyszíneken? Reggelente példá-
ul egyre többen indulnak munkába. Az iskolában  
kevesebb a bukás. Az utcáról eltűnnek a szeméthe-
gyek, a kerítéseken mosott ruha szárad. Az embe-

rekben láthatóan igény ébred egy másik életre. Már 
nem a segítők szeretnék őket megváltoztatni, hanem 
ők akarnak másként élni. Gondolnak a holnapra. 
Tudják, hogy a jövő tőlük is függ. 

Az alapvető célkitűzés az ott élőket „képessé ten-
ni”. A közös cselekvés eredményeként a hátrányos 
helyzetű emberek képességei, készségei javulnak, 
érdekérvényesítő képességeik erősödnek, idővel a 
munkaerőpiacon is nőnek az esélyeik. A kirekesz-
tett társadalmi csoportok megismernek különféle 
közösségi, szociális, oktatási, egészségügyi stb. szol-
gáltatásokat, amelyekhez korábban nem jutottak 
hozzá. Közben az egyének csoportjából közösségek 
formálódnak, melyek képesek lehetnek önállóan is 
szembenézni az őket érő kihívásokkal. 

A konkrét feladatok mindenhol mások lehetnek. 
Az első lépés a szociális diagnózis felállítása, majd 
a helyben megismert problémákra kell megfelelő 
válaszokat adni. A Jelenlét program így épít hidat 
a többségi társadalom és a szegregátumban élő 
emberek közé. A Felzárkózó településeken indult 
segítő programok szemléletmódját és módszerta-
nát a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja 
határozza meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Jelenlét programját 2016-ban 

Magyar Örökség Díjjal ismerték el.
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figyelemmel kísért gyermekek

A Jelenlét pontok, Biztos Kezdet Gyerekházak színes, hí-
vogató játszószobáinak rejtekén épülnek az első építőkoc-
ka tornyok, lendülnek a hintalovak, forognak a búgócsigák.  
Elhangzik az első „kérem” és „köszönöm”. Egy idő után a gye-
rekek megtanulnak bocsánatot kérni, érkezéskor és távozás-
kor harsogva köszönnek, használatba kerülnek a zsebkendők, 
a napirend része lesz a kéz- és fogmosás. A helyi közösség 
már megtartja a fontosabb ünnepnapokat, advent idején újra 
pásztorjáték dalai szűrődnek ki a templomból. 

A hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését a fogantatástól a 
foglalkoztatásig egyetlen, megszakítás nélküli ívnek tekinti a 
Jelenlét program, de a legfontosabb változások a legkisebbe-
ket érintik.  Az első 1000 napban gyakorlatilag eldől a sorsuk, 
hiszen ekkor alakulnak ki képességeik, készségeik, tulajdon-
ságaik alapjai.  Ami ekkor történik, az életre szóló lenyoma-
tot hagy az idegrendszeri érésen, és az olyan személyiségje-
gyeken, mint a kötődés, az együttérzés, a lelkiismeretesség, 
az önbizalom, a kíváncsiság, az optimizmus, a céltudatosság, 
vagy a kudarctűrés. Ezek a készségek és érzelmi mintázatok a 
születés pillanatától fejlesztendők, a kirekesztődés ebben az 
életszakaszban fordítható meg leginkább.

A beavatkozás sikere a szülőkkel való együttműködésen 
múlik.  Nekik is rengeteget kell tanulniuk, a védőnőkkel és 
háziorvosokkal, óvónőkkel és tanítókkal, szociális munká-
sokkal zajló találkozásokból. Sokszor olyan alapvető ismere-
teket is, amik máshol magától értetődőnek tűnnek, például, 
hogy kezet kell mosni, hogy a gyereknek szüksége van a me-
sére, hogy a kisbaba mellett nem szabad rágyújtani. Hiszen 
nem azért csinálják másként, mert nem szeretnének jó szü-
lők lenni – hanem azért, mert ezeket annak idején nekik sem  
tanította meg senki.

A program már a fogantatástól támaszt nyújt a családok 
számára, hogy biztonságosabb, egészségesebb környezetben 
készülhessenek a gyermek érkezésére, gondozására és neve-
lésére. A Jelenlét program tapasztalatai azt mutatják, bár az 
első ezer nap a legfontosabb időszak, a segítőknek később 
is a gyerekekkel kell maradni, és óvó szeretettel kísérni őket  
egészen önálló felnőtt életük kezdetéig.

Azaz: a fogantatástól a foglalkoztatásig.

Minden élet egyedi és megismételhetetlen, ezért a segítő 
program is csak egyéni lehet. Az eszközök sokrétűek és a kis-
gyerek életének minden területére kiterjednek, az egészségtől 
a lakókörnyezeten át az oktatásig és a szabadidőig. Mindez 
ugyanazt az átfogó célt szolgálja: egyetlen gyermeket sem  
veszíthetünk szem elől.

Az első 1000 napban eldől a sorsuk

FOGANTATÁSTÓL
KÍSÉRVE
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AHOL A SIKERT
TANULHATJÁK

A Tanoda nem csodaszer, de 
mindenképpen egy kinyújtott kéz, 

amelyet meg lehet ragadni.



9JelenLÉT

játszva tanulni 

A tanodákkal kapcsolatos közhiede-
lemmel ellentétben nem az az elsőd-
leges feladat, hogy valaki tanuljon a 
gyerekekkel, hanem hogy biztonságot 
adó, sikerélményt nyújtó, szeretettel 
teli közeget teremtsen számukra.

A most születő gyermekek az iskola végére más utat 
járhatnak majd be, mint a szüleik. Hároméves korukig 
édesanyjukkal a Biztos Kezdet Gyerekházak rendszeres 
látogatói, az ott elkezdett fejlesztést az óvodák és iskolák 
viszik tovább. Ez azért szükséges, mert sokan akár 
másfél éves lemaradással érkeznek már az óvodákba 
is, van, aki ott tanul meg beszélni, vagy ott fog először 
ceruzát a kezébe, másoknak a mozgáskoordinációját 
kell javítani. 

A Felzárkózó települések iskoláiba a tanulók többsége 
halmozottan hátrányos családból érkezik. A legtöbb 
család számára természetes, hogy a gyermeknek külön 
szobája van, és a saját íróasztalához ül le tanulni. A 
leszakadó településeken olykor nyolcan, tízen alszanak 
egyetlen helyiségben, a gyerekeknek nemhogy külön 
szobájuk, de még saját fekhelyük sincs, azt pedig, hogy 
kész van-e a házi feladat, otthon soha senki nem kérdezi 
tőlük. 

A Tanodák munkatársai kisiskolás kortól a háttérből 
segítenek. A program azoknak szól, akikkel otthon 
nem tanulnak a szülők. A Tanodában átélhetik, hogy 

ők is lehetnek sikeresek és ügyesek valamiben, közben 
persze a nehezebb tantárgyakra készülve fejlesztő 
foglalkozásokon vesznek részt, de nem marad el a játék 
és az önfeledt kikapcsolódás sem. A program szoros 
együttműködésre törekszik a gyermekek családjaival, a 
település intézményeivel, a helyi iskola pedagógusaival 
és a szociális szakemberekkel is.

A változások lassan érnek be, de a folyamatos 
segítségnyújtás első eredményei már látszanak. A 
nyolc osztályt már majdnem minden diák elvégzi, a 
lemorzsolódás csökken, és egyre többen szereznek 
szakmát, vagy tesznek érettségit.
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Tiszabőn működik az első szociális 
naperőmű. 

Ezen a télen már környezetbarát módon, 
biztonságos körülmények között fűthetik a 
kisgyermeket nevelő családok otthonait Tiszabőn.

A település határában közösségi napelempark 
épült az E.ON Hungária és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat közös, kormányzati támogatással 
megvalósult mintaprogramjában. 

A beruházásnak köszönhetően minden 
kisgyermeket nevelő család otthonában 
lesz egy fűtött szoba, ennek költségeit pedig 
környezetbarát, fenntartható energiaforrásból, 
helyben teremtik elő.  

A kisgyermeket nevelő családok otthonait 
elektromos árammal, modern panelekkel fűtik,  
ehhez azonban előbb számos épületet újra be 
kellett kötni a hálózatba. 

Az energiaszolgáltató a program során földkábelt 
vezetett az érintett családok otthonaihoz és 
biztonságos csatlakozókat épített ki. 

A háztartások előre fizetős mérőkön keresztül 
jutnak áramhoz, és a mérőórákra feltöltött 
egyenleg formájában vehetik igénybe a fűtéshez 
kapott támogatást is.

A változást nagyon egyszerűen úgy lehetne 
leírni, hogy szociális tűzifa helyett a mérőórára 
feltölthető kódot kapnak a támogatásban 
részesülő családok. A kódot beütve több heti 
fűtésnek megfelelő egyenleg töltődik az órájukra, 

FŰTÉS ZÖLD ÁRAMMAL

Az egészségesen fűtött szobákban a 
gyerekeknél jelentősen csökkennek a 
légzőszervi betegségek.
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és miután a támogatást havi bontásban kapják 
meg, egész télen meleg lehet a lakásban. Tiszabőn 
az első évben hatvan olyan háztartás vesz részt a 
programban, ahol három év alatti kisgyermek van 
a családban, ezekben az épületekben összesen több 
mint kétszáz gyermek él. A programot a jövőben 
kiterjesztik az idős emberekre és a fogyatékos 
gyermeket nevelő családokra is.

A szociális naperőműre épülő rendszer tiszta és 
környezetbarát fűtést tesz lehetővé, ami különösen 
fontos azokon a településeken, ahol a szükséget 
szenvedő emberek minden éghető anyagot 
eltüzelnek a leghidegebb napokon.

„Mikor erre a napelemparkra tekintek, 
nem elsősorban a technikai megoldást 
látom, hanem azoknak az embereknek 
a boldogságát, akiknek az életét jobbá 
tettük.” 

Kiss Attila – E.ON Hungária Zrt. 
elnök-vezérigazgató -



élet a telepen 
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Kiss Dávid az egyetem után Monorra került, a Tabán nevű 
cigánytelepre. Állásinterjújára öltönyben érkezett, irodai 
munkára számított. Az iroda bejött, de helye a cigánytelep 
közepén egy konténerben volt. Három cigányasszony üdvö-
zölte szoros öleléssel: „végre megjöttél, Téged vártunk!”. Mun-
kaköri leírás nem járt a kinevezéshez, a feladatokról hatvan 
– népes – roma család gondoskodott. Dávid az egyik pilla-
natban igazgató volt, a másikban gondnok, gépkocsivezető és 
telefonközpontos, ingatlanügynök, bíró vagy tanár. Sehol le 
nem írt megbízatása arra szólt, hogy átjárót nyisson a nor-
málisnak tekintett világ és a saját törvényei szerint élő, zárkó-
zott romatelep közé. Évek alatt hihetetlen utat járt be. Az itt 
átélt tapasztalatait örökíti meg a POKET zsebkönyvsorozat 
részeként megjelenő naplója, a Cigánytelep nyolctól négyig, 
amelynek legfőbb jellemzője a szókimondás. Nincsenek el-
hallgatott gondolatok, nincsenek titkok. Az átélt tapasztalatok 
átadható tudássá alakultak.

A POKET program Vecsei H. Miklós ötlete alapján azzal 
a céllal indult, hogy a kallódó, céltalan tekintetek egymásra 
találjanak. Az ország több mint 30 pontján felállított automa-
tákból vásárolható kis, színes könyvecskék, az irodalom va-
rázsa és a másik igazságának a megértése és elfogadása mind 
olyan hívószó lett, ami összetartja, ha hívhatjuk így: a poket-
közösséget.

WWW.POKETONLINE.HU

A Felzárkózó települések programja a lakhatási 
szegénység enyhítését is célozza. A komplex fejlesz-
tési projekt keretében tíz év alatt több ezer lakóépü-
let építésére vagy felújítására kerül sor, ezzel együtt 
az ingatlanok tulajdonviszonyainak tisztázására, és 
végső soron a falvak településképének rendezésére – 
mindezt a helyi munkaerő bevonásával. Az első lépé-
sek megtörténtek: Tarnabodon elkészült egy ház, egy 
másik készülőben, két telek előkészítése lezajlott; Bol-
dogkőújfalun pedig további egy ház került átadásra a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek köszönhe-
tően. 

A házak nagyobb része azonban helyben marad, de 
felújításokra szükség van. Helyben talált szakembe-
rek segítik az itt élőknek befoltozni a tetőt, bevakolni 
a falat, vagy beüvegezni a betört ablakot. Ez a fajta se-
gítség lehet, hogy csak egy télre szól, de a ha a család 
ezen a télen nem fázik, a munka beérik.

KOMFORTVÁLTÁS ELŐTT

CIGÁNYTELEP NYOLCTÓL NÉGYIG
DÁVID NAPLÓJA

„Nemcsak a putrikat próbáljuk lebontani, 
hanem az előítéleteket is, nemcsak házakat 
építünk, hanem bizalmat is.” - Kiss Dávid
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együtt sikerül

MOST ELŐSZÖR  
ÁSTÁK FEL A KERTET

A felzárkózó településeken is él az 
emléke annak, hogy a nagyszülők sa-
ját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt 
tudtak a gyermekeiknek adni. A kertre 
akár a szociális munka eszközeként is 
tekinthetünk, ráadásul kézzelfogható 
eredmények is elérhetők. Több faluban 
kertészeti program indult, és a szülők a 
gyermekeikkel együtt tanulják megmű-
velni kiskertjeiket.   

A megállapodás így szól: ha előzőleg 
felásod a kerted, egész évre elegendő 
vetőmagot, vagy palántát kapsz. A ta-
vasszal indult program eredményeként 
számos család saját krumplit, hagymát, 
sárgarépát, káposztát, paprikát vagy 

A sport a Jelenlét programban a szociális munka eleme. A felzárkózó 
településeken dolgozó edzők munkája nem a bemelegítéssel kezdődik, 
hanem már jóval előbb. Észre kell venni, ha egy gyerek éhesen érkezik, 
ha nincs rendes ruhája, vagy rosszul tanul az iskolában. De mi köze 
mindennek a sporthoz? Nagyon is sok, hiszen éppen ezek miatt vált a 
Jelenlét program egyik formabontó, új eszközévé például a labdarúgás.

 A sport közösséget kovácsol, sikerélményt és célokat ad, megtanítja, 
hogy az eredményekért dolgozni kell, rendszert visz a hétköznapokba. A 
Jelenlét program első focicsapatában az edző azt mondta: csak az jöhet 
be a pályára, aki megmutatja, hogy kész a házi feladata. A tanév végére 
másfél jegyet javult a gyerekek átlaga. Miközben edzésekre jártak, észre-
vétlen átformálódott az életük.

A legszegényebb települések életéből eddig hiányzott a sport, az ilyen 
szemléletű edzések biztosan. A jövőben számos település kap lehetősé-
get: rekortán pályát, sporteszközöket, sportruházatot.

Az első koncertjüket két hét után adták a gyerekek a monori telep 
közepén, négy-öt egyszerű dalt játszottak el a járókelőknek. Két hét 
alatt persze nem lehet megtanulni hegedülni, de egy hangot meg lehet 
szólaltatni tisztán, biztosan. A tanárok játszották dallamot, a gyerekek 
pedig azt a hangot, amit éppen tudtak, és akkor, amikor az következett. 
A kívülálló mindebből csak az ismerős gyerekdalt hallotta, a rokonok, 
szomszédok nem akartak hinni a fülüknek. A gyerekek pedig valóság-
gal szárnyaltak az elismeréstől. 

Így indult a Szimfónia program 2013-ban. A Venezuelából adap-
tált módszer lényege, hogy a gyerekek kötöttségektől mentesen, kö-
zösségben, sikerélményeket átélve zenéljenek. Kottát olvasni ráérnek 
később is, a hangokat zöld kockával, fekete négyzettel, katicabogárral 
is le lehet írni a füzetbe. A zene így lesz igazi élmény és játék, ami 
nem mellékesen tudást mélyít, koncentrációt fejleszt, kapcsolatokat 
épít. Ezt bizonyítja, hogy a program kísérleti évének végén a monori 
gyerekek túl voltak az ötvenedik fellépésen, és nyolcvan számból álló 
repertoárjuk volt. 

Nem lehetett kérdés, hogy ezt a programot folytatni kell.

HEGEDÜLNI NAGYON KÖNNYŰ

BELÉPŐ A PÁLYÁRA

„Tudja, tanár bácsi, amikor még nem 
hegedültem, sokkal rosszabb voltam.”

A program működéséhez nem mindig képzett 
edzőkre van szükség, inkább példaképekre, akikre 
a gyerekek felnéznek.

akár paradicsomot szedhetett a kertjé-
ből. A szakmai stáb egész éves menet-
rendet is ad a magok mellé, ami segít 
eligazodni a kiskerti munkálatokban, 
praktikus tanácsokat nyújt, és arra ösz-
tönöz, hogy egy-egy zöldségféléből ter-
messzenek többet és adják el. 

A terv az, hogy előbb-utóbb a helyi 
közkonyhákat a helyben megtermelt 
zöldségekből lássák el alapanyaggal.

KOMFORTVÁLTÁS ELŐTT
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foglalkoztatás helyben

KÜLÖNLEGES, KÖRNYEZETTUDATOS,
EGYEDÜLÁLLÓ: A MÁLTAI MANUFAKTÚRA

A prémium minőségű kézművestermék hazai 
alapanyagokból, magyar falvakban élők munkájával 
készül.

Munkához segíteni a foglalkoztatásból 
 akár generációkkal korábban kiesett 
családokat, önálló keresetet, önbecsü-
lést, tervezhető jövőképet adni állásta-
lan embereknek – ez a szociális segít-
ségnyújtás olyan csúcs élménye, amit 
ritkán élhetnek meg az ágazat dolgozói. 
Nem meglepő, ha a sikeres programok, 
működőképes modellek példaként 
szolgálnak, követendő jó gyakorlattá 
válnak mások előtt is. A Felzárkózó te-
lepüléseken működő Máltai Manufak-
túra munkahelyteremtő vállalkozásai 
különböző falvakban családok tucatja-
inak adtak már új esélyt és lehetőséget.

A Máltai Manufaktúra gyulaji nö-
vénytartósító kisüzemében lekvárok,  
szörpök, szendvicskrémek, savanyúsá-
gok és csatnik készülnek. Az alapanya-
gokat főként helyben vagy a környék-
ről szerzik be. A termékek kizárólag  
zöldségeket és gyümölcsöket tartal-
maznak, a fűszerek adalékmentesek, 

a só nitritmentes. A finomságokat 
gyorsan megszerették a fogyasztók, 
így az igények kielégítésére idén egy  
második feldolgozóüzemet is nyitottak,  
Tiszabőn. Alapelv, hogy a termé-
keket ne a vásárlókban ébresztett  
sajnálat adja el, hanem a minőség. Aki  
megveszi, sokszor fogalma sincs arról, 
hogy milyen körülmények között élő 
emberek állították 
elő.

A programhoz 
tartozik a Tisza-
burán működő 
varroda, valamint 
az asztalosműhely 
és szakképzési köz-
pont is. A varro-
dában olyan helyi 
asszonyok dolgoznak, akik a prog-
ram keretében tanulták ki a szakmát. 
Rendkívül büszkék arra, hogy tagjai 
lehetnek a kis munkaközösségüknek, 

fontosnak és hasznosnak érzik magu-
kat. Kezeik közül prémium minőségű 
kézműves termékek kerülnek ki, mint 
például a SPAR üzletekben található 
ökovászontáskák, mosható uzsonná-
szacskók és szalvéták, vagy a számtalan 
mintával kapható arcmaszkok. A férfiak  
számára egy asztalosműhelyt alapítot-
tak ugyanitt, ahol először a szakmát  

sajátíthatták el. 
A műhelyben  
kilencen dolgoz-
nak teljes állásban, 
öt tanulóval kiegé-
szülve. A minőségi 
nyílászárók mel-
lett megrendelésre 
kony habútorok , 
egyedi bútorok 
és használati tár-

gyak is készülnek. Az üzemben szigorú  
követelmény a felelősségteljes mun-
kavégzés, a fegyelem, hiszen veszélyes  
gépekkel dolgoznak.

„Nem adunk ki a 
kezünkből olyan munkát, 
ami minőségileg nem 
kifogástalan.”

Balla Gyuláné varrodavezető
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„Az asztalosműhelyben dolgozó, 
generációk óta munkanélküli család-
ból érkező apa ma már a saját fiával 
együtt jár dolgozni. Hihetetlen 
kreatívak együtt.”

Bíró Zsolt műhelyvezető

Azért fontos munkát adni 
az apáknak, hogy gondoskodni 
tudjanak a családjukról, a 
gyerekeikről.

A Máltai Manufaktúra mintaboltja 
és bisztrója a Kelenföldi pályaudvar 
aluljárójában található. 

Itt megvásárolhatók a varroda 
termékei és egy finom kávé 
mellett meg lehet kóstolni a saját 
alapanyagokat rejtő izgalmas 
szendvicseket is.

A Máltai Manufaktúra készítményei 
olyan nagy sikert arattak, hogy 
bekerültek a SPAR és INTERSPAR 
üzleteibe is. Népszerűsítésük 
érdekében a Manufaktúra egyedi 
installációval települ ki gasztronómiai 
rendezvényekre, fesztiválokra, 
emellett saját webshopjuk is elkészült a  
www.maltaimanufaktura.hu oldalon.
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egészségesebb élet

Volt olyan 16 éves lány, aki örömében sírva fakadt, 
amikor feltették rá a szemüveget, és azt mondta, 
hogy „kifényesedett” előtte a világ.

A nyomortelepeket járó önkéntes orvosok arra hívták fel 
a figyelmet, hogy a legnehezebb körülmények között élő 
emberek ritkán fordulnak szakemberhez a betegségeikkel, 
inkább megtanulnak együtt élni a fájdalommal és a követ-
kezményekkel. A tíz kilométer távolságra eső szakrendelőbe 
sokszor azért nem mennek el, mert ahhoz buszjegyet kellene 
venni, hasonló akadályok miatt sokszor a gyógyszereiket sem 
váltják ki. 

Tizenegy évvel ezelőtt ötszáz hátrányos helyzetű gyermek 
szemészeti szűrését végezték el Nógrád megyében. Kiderült, 
hogy a látásproblémákkal küzdő gyermekek közül tízből ket-
ten a táblát sem látták élesen. Voltak, akiknek azonnal három-
dioptriás, vagy annál is erősebb szemüveget kellett felírni. Az 
igazán megdöbbentő mégis az volt, hogy a problémát sem a 
szülők, sem az iskola tanárai nem vették észre. 

A Máltai Szeretetszolgálat szemészeti szűrőprogramjá-
nak újdonsága abban állt, hogy a felírt szemüvegeket meg is 
csináltatták a gyerekeknek. Egy idő után az orvosok szem-
üvegkereteket is vittek magukkal, a gyerekek pedig kedvükre  
válogathattak közülük. 

A Felzárkózó Települések programjában fontos szerepet 
kapnak az egészségügyi szűrések, ezek során modern digitá-
lis eszközökkel felszerelt buszok érkeznek a helyszínekre. Az 
egyiket szemészeti vizsgálónak alakították ki, melyben két év 
alatt 3500 gyermek látását vizsgálták meg, és utána hatszáz 
szemüveget készítettek.

A Jelenlét házak krízisközpontokként is 
működnek a COVID-19 járvány alatt

A járvány elleni védekezés a segítő szervezetek mind-
ennapos munkáját is alaposan átalakította. A Felzárkózó 
Településeken elindult közösségi programokat fel kellett füg-
geszteni, de a Jelenlét házak nem zártak be, hanem szociális 
krízispontként működve segítenek, szükség szerint maszkot, 
kézmosó- és fertőtlenítőszereket is adnak a helyieknek. 

A programban dolgozók még tavasszal elkészítették 
a krízishelyzet enyhítését szolgáló munkatervet. Ennek  
kiemelt része a közétkeztetés folyamatos fenntartása.  
A távoktatás feltételeinek megteremtése különösen nagy 
kihívást jelentett azokon a településeken, ahol a családok 
nem rendelkeznek otthoni internet eléréssel. A Máltai Sze-
retetszolgálat általános iskolái a pedagógusok által összeállí-
tott A4-es lapokon juttatták el a tanulnivalót és a feladatokat 
a gyermekeknek, csak Tiszabőn 80.000 oldalt nyomtattak 
ki tavasszal. Ezzel párhuzamosan a településen működő  
intézmények számítógépeket, laptopokat, tableteket kaptak. 

  JELENLÉT MASZKBAN,
GUMIKESZTYŰBEN

Egymás kezébe adják a kilincset a lakók. Van, aki 
fájdalomcsillapítóért jön, valakinek új szájmaszkra 
van szüksége, elfogyott a fertőtlenítő kézmosója. 
De sokszor elég csak egy tea mellett megnyugtatni 
őket, hogy ne féljenek.

A RENDELŐ BUSSZAL 
 ÉRKEZIK
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segítő szervezetek

A L A P Í T V Á N Y

ROMAMISSZIÓ

EGY-EGY TELEPÜLÉS FELZÁRKÓZÁSÁNAK 
MEGVALÓSÍTÁSÁN DOLGOZÓ KISEBB SZEVEZETEK

A PROGRAMOT TÖBB TELEPÜLÉSEN 
MEGVALÓSÍTÓ NAGYOBB SZERVEZETEK

Hazánk egyik legnagyobb segélyszervezete 
naponta több tízezer rászorultnak nyújt se-

gítséget, elsősorban Magyarország hátrányos helyzetű 
térségeiben. Ezt a felelősségteljes munkát a munkatár-
sak és az önkéntesek a krisztusi szeretetparancs alapján, 
„Hittel és szakértelemmel” végzik.

A katolikus egyház hivatalos, közcélú huma-
nitárius szervezete, amely korra, nemre, fele-

kezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászo-
rulókat, szociális intézmények fenntartása és különböző 
segélyprogramok, akciók útján.

A Szeretetszolgálat naponta 13 ezer ember 
ellátásáról gondoskodik. Programjai súlyos 

társadalmi kérdésekre keresnek gyakorlatias válaszokat, 
kísérleti modelljei olyan megoldásokra törekszenek, me-
lyek a pillanatnyi segítségnyújtáson túlmutatnak, valódi 
előrelépést jelentenek.

A Szeretetszolgálat egy református hátterű, 
keresztyén alapértékekre épülő közhasznú, ka-

ritatív szervezet. Nemre, vallásra, politikai hovatartozás-
ra való tekintet nélkül, a rászorultság elve mentén nyújt 
segítséget, elsősorban a Kárpát-medencében élő nélkü-
löző emberek számára.

Hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is 
elismert karitatív szervezete, mely vallási ho-

vatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai 
és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt se-
gítséget a rászorulóknak a világ számos országában.

Az Alapítvány célja, hogy a források elérjék a 
leginkább rászoruló, kirekesztett közössége-

ket, valamint a hátrányos helyzetű családok fejleszteni 
tudják erőforrásaikat, tagjaik képesek legyenek meg-
előzni és kezelni szociális, egészségügyi, oktatási, foglal-
koztatási problémáikat.

Szent Márton Caritas Alapítvány

Magyar Pünkösdi Egyház  
Országos Cigánymisszó

Jézus Társasága (Jezsuita Rend)

Oltalom Szeretetszolgálat

Igazgyöngy Alapítvány

Görög Katolikus Egyház  
Hajdúdorogi Főegyházmegye

Miskolci Egyházmegye 

Don Bosco Szalézi Társasága

HIT Gyülekezete Roma Missziós Hálózata

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

Világítani Fogok Egyesület

Szent Ferenc Szegényei Alapítvány

Baptista Szeretetszolgálat

Katolikus Karitász

Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Református Szeretetszolgálat

Ökumenikus Segélyszervezet

Tutor Alapítvány

A RENDELŐ BUSSZAL 
 ÉRKEZIK
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résztvevő települések
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Magyar Református Szeretetszolgálat

Tutor Alapítvány

Katolikus Karitász

Ökumenikus Segélyszervezet

Baptista Szeretetszolgálat

Máltai Szeretetszolgálat

Szent Márton Caritas Alapítvány 
Jézus Társasága (Jezsuita Rend)

Don Bosco Szalézi Társasága

Miskolci Egyházmegye 
HIT Gyülekezete Roma Missziós Hálózata 
Világítani Fogok Egyesület
Magyar Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymisszió
Oltalom Szeretetszolgálat
Görög Katolikus Egyház - 
Hajdúdorogi Főegyházmegye

Igazgyöngy Alapítvány

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 
Szent Ferenc Szegényei Alapítvány 
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TÖBB TELEPÜLÉS FELZÁRKÓZTATÁSÁBAN
RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

TOVÁBBI MEGVALÓSÍTÓK

Tarpa

RohodSzékely

Balajt
Mezőladány

Ricse

Zemplénagárd

Tiszakarád

Besenyőd
MagyNagycserkesz
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Magyar Református Szeretetszolgálat

Tutor Alapítvány

Katolikus Karitász

Ökumenikus Segélyszervezet

Baptista Szeretetszolgálat

Máltai Szeretetszolgálat

Szent Márton Caritas Alapítvány 
Jézus Társasága (Jezsuita Rend)

Don Bosco Szalézi Társasága
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HIT Gyülekezete Roma Missziós Hálózata 
Világítani Fogok Egyesület
Magyar Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymisszió
Oltalom Szeretetszolgálat
Görög Katolikus Egyház - 
Hajdúdorogi Főegyházmegye

Igazgyöngy Alapítvány

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 
Szent Ferenc Szegényei Alapítvány 
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