Kedves Holdsugarasok!
Sűrű hétvége volt, tele élménnyel és tapasztalattal.
Csütörtökön meghívó érkezett a Ferenczi György Alapítványtól Aszódra, ahol az alapítvány,
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Aszódi Javítóintézet a XIV. tudományos
napokat tartja. A konferencia keretén belül kiosztják a Ferenczi György Díjakat és az egyik
díjazott a MÉSE lesz. Sajnos DOKI már nem tudja átvenni ezt, de gondolunk majd rá akkor
is.
Pénteken a Szentendrei Klub elindítása után felnéztem Pilisszentlászlóra ahol újra elindult az
program a Waldorf Iskolában. Óriási élmény egy új helyszínt meglátogatni, mert tele van
élettel, lelkes segítőkkel és gyerekekkel. A csocsó és pingpong mellett két tanár és egy
kanadai barátjuk 2 gitárral és egy dobbal, élő koncertet adtak a résztvevőknek. A szervezők
tele vannak ötlettel, és már nagyon készülnek a szentendrei versenyre.
Szombaton Csömörön közgyűlést tartottunk, ahol a lemondott Búzás Szilvia helyett Litkei
Józsefet választottuk be a Felügyelő Bizottságba. Másik fontos döntésünk az volt, hogy a
MÉSE-t az alelnök is önállóan képviselheti harmadik féllel szemben. Ez utóbbira technikai
okokból volt szükség.
Fontos tapasztalatokkal és felismeréssel lettem gazdagabb az Országos Bajnokság után. Úgy
látom, hogy figyelni kell arra, hogy a program eredeti célját ne veszítsük szem elől. Azért
dolgozunk, hogy a hátrányos helyzetben lévő fiatalok minket válasszanak és hozzánk jöjjenek
játszani pénteken és szombaton. Ezt úgy tudjuk elérni, ha minél többet játszatjuk őket és
minél több sikerélményt adunk nekik. Ehhez az szükséges, hogy rendezvényeinken a
lehetőségeinkhez mérten sok mérkőzést játszanak, és a díjazásban minél több kategóriát
írjunk ki. Egyébként ezt már meghatároztuk korábban egy konferenciánkon, jó lenne, ha úgy
működnénk, ahogy meghatároztuk magunknak. És most visszatérnék az elejére: a cél az, hogy
a gyerekek játsszanak! Azt javaslom, hogy a gyerekek játéka legyen az elsődleges, és ők
játsszanak többet, több fordulót, stb., és ha van felnőtt jelentkező, akkor ők játsszanak
egyenes kiesést, és ne az legyen a meghatározó. A profi kategóriával bajban vagyok. Pedig ezt
is meghatároztuk korábban. Csak azok indulhatnak el a versenyeinken, akik lejárnak az
éjszakai klubokba. Nem a profiknak rendezzük a versenyeinket. A lebonyolítási rendszer
legyen egyszerű, átlátható, mindenki által követhető.
Tombolasorsolás: Láttam korábban Szabadkán olyat, hogy a szám kihúzása után a szervező
titokban, gyorsan kicserélte a tárgyat, mert azt látta, hogy olyan gyerek közeledik, akinek
komolyabb díjat akart adni. De az igazi tombolahúzás olyan, hogy felmutatom az ajándékot és
utána a kihúzott személy elnyeri azt. Nem a kijövetel közben döntöm el, hogy mit adok neki.
Ezt a gyerekek észreveszik és panaszkodnak.
Lehet, hogy ezek majd egy konferencia témái is lesznek, de szerintem ne húzzuk addig,
hanem a lehetőségeinkhez képest próbáljuk a célunkat megőrizni.
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