Én is nagy szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket!
Egy mesével szeretném kezdeni:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két tényői fiatalember: Rita és Szabolcs.
Mindketten a maguk területén sikeres, tehetséges emberek.
Egyszer találkoztak a jó öreg Irénke anyókával, aki akkor már évek, évtizedek óta
gyerekekkel foglalkozott és foglalkozik azóta is, ezen belül a tehetséges fiatalokkal is.
Mindhármuknak volt egy-egy sikeres egyesülete, melynek egyik kiemelt területe a
tehetséggondozás.
Tavaly nyáron elhatározták, hogy együtt, közös erővel, az egyesületek tagjaival együtt
létrehozzák a Kisalföldi Tehetségsegítő Tanácsot.
És innentől kezdve a mese valósággá vált. Hisz ma már itt vagytok Ti is, mindazok, akik
szívvel és lélekkel egyet akartok velünk.
Ez már az 5. alkalom, hogy találkozunk, és együtt gondolkodunk veletek.
Az eddigi alkalmakkor megállapítottuk, hogy nálunk a középpontban és NAGYBETŰVEL
a GYERMEK áll, az ő érdekükben tevékenykedünk, és szeretnénk ezután is ezt tenni.
Támogatjuk a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, azonosításának különböző
formáit, ennek érdekében próbáljuk szervezni különböző programjainkat.
A civil szervezetekkel, oktatási és nevelési intézményekkel, felsőoktatási intézményekkel,
gazdaság szereplőivel és más partnerekkel szoros kapcsolatot szeretnénk ápolni a
tehetségügy érdekében.
Csermely Péter szavait, aki a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító elnöke, ma már a
tiszteletbeli elnöke, és 2020-ig az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke, az eddigi
találkozásaink során már gyakran idéztem. Mert gondolatait mindig időtállónak és
megszívlelendőnek tartom.
A legutóbb vele készült interjú során megkérdezték tőle, mit tart a sikerről általában?
„Számomra az öröm és a szeretet sokkal fontosabb mércék a sikernél. A kiegyensúlyozott
élet egyik nagyon fontos alapja az öröm és a szeretet adásának és elfogadásának képessége.
Az igazán bölcs emberek arcára kiül a benső béke. Ez annak a szeretet-tengernek a
hozadéka, amelyet az egész életük során odaajándékoztak a környezetüknek. Az ilyen
embereknek még a ráncaik is mosolyognak, mert életük alapvető árama a mosoly.
A szeretet a mindenség olyan áramlata, amely körbejár és sokasodik.”
Tudom, hogy az itt ülőknél még nem beszélhetünk ráncokról, és a tehetséges fiataljaink
esetében sem, de nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy rávezessük a kezünk közé
került GYERMEKEKET arra, hogy örömüket leljék abban, amit csinálnak, és megtalálják
önmagukban a belső békét.
És akkor mindig mosolyogni fognak, mint a Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács tagjai.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm sok-sok szeretettel a mai konferenciánk valamennyi
kedves résztvevőjét.

