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Út az érettségihez, mely kitartó munkával az egyetem kapujáig vezet

A tiszabői térség példája mutatja,
működhet a szórakozva tanulás
Tiszabő térségének hátrányos helyzetű településein élő diákok felzárkóztatására, érettségi és továbbtanulási lehetőségeik kiterjesztésére indult el az Út az
érettségihez program, melynek keretében több éve működik együtt sikeresen a Magyar Nemzeti Bank, a Pénziránytű Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat. A JászNagykun-Szolnok megyei tanulók most egy olyan balatoni táborban kapcsolódnak
ki, ahol a nyaralás mellett a
pénzügyi és gazdasági ismereteiket gyarapítják.
Munkatársunktól
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TISZABŐ A hátrányos helyzetű
fiatalok tanulás iránti motivációját felkelteni és fenntartani
kívánó program az érettségiig
kísérte el a diákokat. Az Út az
érettségihez program fő célja a tanulás és szakmaszerzés után így az lett, hogy a
mentorált diákok érettségit tehessenek, sőt támogatást kapjanak egyetemi továbbtanulásukhoz. Az ismeretek mellett
a program nagy hangsúlyt helyez a fiatalok képesség- és
készségfejlesztésére, kulturális szemléletük, attitűdjeik
és a tanulás iránti motivációjuk fenntartására. Az önismereten, az erősségek, a tehetségek feltérképezésén alapuló program során a hátrányos
helyzetű fiatalok lelki megerősítést, önbizalmat kapnak,
egyben hitet, hogy van számukra lehetőség a vágyott célok, az érettségi, egy sikeres

A diákok Balatonföldváron vehetnek részt pénzügyismereti táborban
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A cél az érettségi megszerzése

A móka mellett a pénzügyi tudatosságra nevelés is előtérbe kerül

szakma vagy akár az egyetem elérésére. Mindezt olyan
támogató közegben, mely nem
választja el őket kultúrájuktól, a saját identitásuk megtartásával válhatnak értelmiségivé. Saját közösségükben
inkább példát mutatnak kitar-

tásukkal, lojalitásukkal, elkötelezettségükkel.
A Magyar Nemzeti Bank és
a Pénziránytű Alapítvány támogatásának köszönhetően
a Máltai Szeretetszolgálat a
hátrányos helyzetű települések diákjainak a rendszeres

anyagi segítség mellett oktatással, neveléssel, kulturális
programok, táborok szervezésével szellemi, lelki segítséget
is nyújt. A koronavírus következtében kialakult nehéz helyzetben a diákoknak óriási segítséget jelentettek a laptopok

Sárközi Sándorhoz még a múzeum szakértője is ellátogatott

Új helyiségben őrzi a kincseket
SZOLNOK Hosszú ideje ékesíti
már otthonát régi használati
tárgyakkal a Perc utcában élő
Sárközi Sándor, akinek házában és udvarán a paraszti élet
szinte minden pillanata megjelenik. Sándor és felesége korábban már kialakítottak egy

Szakajtók, rokkák,
ágyneműtakarók,
hímzett falvédők
büszke gazdája
„múltidéző szobát”, nemrég
azonban újabb helyiséget rendeztek be egyre gyarapodó magángyűjteményüknek. Mint
mondják, a darabok jelentős
része elsősorban a Jászsághoz
és a Nagykunsághoz kötődik,
de az Alföld más területeiről is
őriznek ritkaságokat.
– Régóta folyamatban van
már nálunk, hogy ez az épület is hagyományőrző köntösbe öltözzön. Némelyik eszközön még ma is jól látszanak
a régi parasztemberek gaz-

Sárközi Sándor a gyűjtemény darabjai közt
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dag faragványai. Így például
ezen a díszes mángorlón is –
mutatta meg a ház környéki kis szoba emlékeit a gyűjtő. Miután hozzátette, a szakajtók, rokkák, ágyneműtakarók, hímzett falvédők, terítők, jegyes téglák és az első világháború után készült
míves bödönök mellett két
ritkaságszámba menő színházi magazin is része az új
kollekciójuknak. Az 1938ban kiadott füzetben ugyanis Clark Gable Oscar-díjas
amerikai színész gondolatait
olvashatják ma is a kor filmjeiért, színművészetéért rajongók.
– Nagy örömünkre nemrég
a Damjanich János Múzeum
szakértője is ellátogatott hozzánk, hogy megtekintse a népies darabokat – összegezte
gondolatait Sárközi Sándor.
Hartai Gergely


Jól érzik magukat, miközben tanulnak – a gitárok is előkerülnek

és a hozzájuk kapcsolódó internet-előfizetések, melyek segítségével a diákoknak nem
okozott gondot a digitális oktatás, s mentoraikkal is folyamatosan tudták tartani a kapcsolatot online.
A programban dolgozó tanárok rendszeres látogatásaik során nemcsak a szaktárgyi tudást erősítik, hanem a
mindennapi életben szükséges ismeretekkel is felvértezik támogatottjaikat. A ma
már elengedhetetlen pénzügyi tudatosságra például a
Pénziránytű Alapítvány tankönyvei, játékai segítségével
készülhetnek fel a fiatalok.
A program egyik eleme a
július közepén Balatonföldváron zajló pénzügyismereti tábor, mely során a diákok a családi költségvetés készítésével,
a fenntartható gazdálkodással
és a vállalkozásalapítás rejtel-

meivel is megismerkedhetnek. A megyei diákok közül
többen csak ritkán hagyják el
falujukat, így a kirándulások,
valamint a Pénzügyi hősképző táborok nemcsak meghatározó élményt jelentenek, és
egy új világot is megnyitnak
számukra.
A példaképek, az elfogadás, az erősségek kiemelése,
az önbizalom fejlesztése, a célok kialakítása, a folyamatos
támogató jelenlét eredményesen segíti a diákok motivációjának fenntartását.
Az Út az érettségihez program
tovább
folytatódik.
A most leérettségizett diákok helyére új, a középiskolát
kezdő diákok kerülnek, így
újabb hátrányos helyzetű fiatalok számára nyílik lehetőség, hogy a programhoz csatlakozva kibontakoztassák képességeiket.

Közérdekű munkára
ítélték a diákokat
MEZŐTÚR Jogerősen lezárult
annak két tinédzserkorú diáknak a büntetőügye, akik
idén januárban egy mezőtúri középiskolában tartott tanórán inzultálták tanárnőjüket
– adta hírül a Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya. A megállapított tényállás szerint a fiatalok óra közben felálltak a
helyükről, és odamentek a tanári asztalhoz. Egyikük fejelő
mozdulatot tett a pedagógus felé, majd a vállánál megragadta
a blúzát, és a kézfejével az arca
felé legyintett, anélkül, hogy
hozzáért volna. Végül belerúgott a tanárnő székébe, míg a
társa egy papírlappal többször
meglegyintette a tanár fejét.
A Büntető Törvénykönyv
rendelkezései szerint bűncselekményt, közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot
követ el – számos más eset
mellett – az, aki közfeladatot ellátó személyt jogszerű
eljárásában erőszakkal akadályoz, ami alapesetben egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyben március másodikán emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség, majd
másnap bíróság elé állította a
két büntetlen előéletű fiatalkorút. A Mezőtúri Járásbíróság még aznap ítéletet hozott.
Társtettesként elkövetett, köz-

Megragadta
a blúzát, kezével
pedig az arca
felé legyintett
feladatot ellátó személy elleni
erőszak bűntette miatt százhatvan-százhatvan óra közérdekű munkára ítélte a két fiatalt, akiknek fizikai munkát
végezve kell ledolgozniuk büntetésüket. A vádlottak és védőjük tudomásul vették az ítéletet. Az ügyész azonban mindkét vádlott vonatkozásában súlyosításért fellebbezett. A másodfokon napokban eljárt Szolnoki Törvényszék az elsőfokú
bíróság ítéletét helybenhagyta.
Mészáros Géza


