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Fájlalják a gyámügyi döntést
Anyjuk neveli fel a félárván maradt kőrispataki testvérpárt
• Fájlalják a kőrispa-
taki medvetámadás
miatt félárván maradt
testvérpár nagyszülei,
hogy a gyerekfelügye-
leti jogot nem nekik
ítélte oda a gyámha-
tóság, hanem a lányok
anyjának, aki a tragé-
diát megelőző évek-
ben külön élt család-
jától. A szerény anyagi
körülmények közt élő
nagyszülők a halálos
medvetámadás után
kapott adományokból
bútort és burkoló-
anyagokat vásároltak,
hogy megfelelően
berendezhessék házuk
egyik helyiségét uno-
káik számára.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

N em kellett hivatásos ne-
velőszülőknél elhelyezni a 
márciusi halálos kőrispa-

taki medvetámadás után félárván 
maradt kiskorú testvérpárt: amint 
azt érdeklődésünkre Elekes Zol-
tán, a Hargita Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

vezetője érdeklődésünkre elmond-
ta, a gyerekeket anyjuk neveli a 
továbbiakban. „A gyerekeket a 
széles rokoni körből mindenki tá-
mogatja, a magyarországi rokonok 
is, jobb nekik, hogy nem kerülnek 
elhelyezésre” – mondta az igazga-
tó, kérdésünkre azt is hozzáfűzve, 
hogy az anya megfelelő körülmé-
nyek közt él, a gyerekek nincse-
nek veszélyeztetett helyzetben. 
Az édesapa halála után azért kel-
lett kivizsgálni a félárván maradt 
gyerekek helyzetét, mert anyjuk 
nem élt velük, évekkel korábban 
elhagyta a családot.

Vállalták volna 
a felnevelésüket

Fájlalják a gyámügyi döntést a 11 és 
14 éves lányok nagyszülei. Kecse-
ti Béla, a márciusi medvetámadás 
következtében elhunyt férfi  mosto-
haapja elmondta, nagyon szerették 
volna, ha náluk maradhatnak a lá-
nyok, de őket nem kérdezték meg a 
gyámügy munkatársai. A tragédiát 
követően egyházi gyűjtésből, illet-
ve a vadásztársaságtól – ahol az 
elhunyt férfi  korábban hajtóként is 
alkalmi munkát vállalt időnként – 
is kaptak adományokat, ezekből a 

nagyapa vett egy szekrénysort uno-
káinak, illetve cementet, kavicsot 
és szalagparkettát is vásárolt, hogy 
lakhatóvá tegye és berendezze a kis 
nagyszülői ház egyik helyiségét a 
gyerekek számára. A bútort és a bur-
kolóanyagot is a szomszéd csűrjé-
ben tárolják egyelőre, mert a házban 
hely sem lenne erre, ráadásul ázik is 
a tető. Ami pénz maradt, illetve saját 
erőből rendbe hozzák unokáik szá-
mára – mondta a férfi . Hozzáfűzte, 
saját gyereke nincs, és most, hogy 

mostoha fi a sem él már, az unokákra 
fogja hagyni a házat. 

A férfi  szerint a gyermekvédelmi 
igazgatóság munkatársai úgy hatá-
roztak, hogy a félárván maradt lá-
nyok hét közben náluk lakjanak és 
onnan járjanak iskolába, hétvégéken 
pedig az anyjukkal legyenek Etéden, 
ahol az anyai ági nagyszülőknek van 
háza. Iskolába azonban már nem jár-
nak a gyerekek – noha a tanévnek 
még nincs vége –, ugyanis egy hete 
az anyjukkal elutaztak Magyaror-
szágra – tudtuk meg a nagyszülők-
től, akik nehezményezik, hogy őket 
nem is tájékoztatták az elutazásról. A 
férfi  szerint az anya – aki korábban 
elhagyta a családot – nyolc évig nem 
is érdeklődött gyerekei felől, most is 
csak anyagi okokból vette újra ma-
gához lányait. A nagyszülők szerint 
a gyerekeknek nagyon hiányzik az 
apjuk, nem tudták még feldolgozni a 
márciusi tragédiát.

Medvékről beszélnek

A faluban csend honol, azóta helyre-
állt a nyugalom, de a tavaszi esemé-
nyek következményeiről beszélgetve 
minduntalan a medvékre terelődik a 
szó. Azóta nem történt újabb szeren-
csétlen találkozás, még medve által 
okozott kárt sem jegyeztek, ami nem 
kis szerencse, hiszen a helybéliek 
szerint a nagyvadak keresztbe-kasul 
járnak a településen. Már-már hozzá-
szoktak ahhoz, hogy hol a település 
határában látnak bocsos medvét, hol 
a falu központjában, a református 
templom közelében. Azt is megfi -
gyelték már, hogy szárazság idején a 
medvék az erdőben nehezen találnak 
vizet, ezért a falut átszelő országúton 
átkelve járnak le a közeli patakra inni.

GE RGE LY I M R E

A Gyulafehérvári Római Ka-
tolikus Egyházmegye Pasz-
torációs Bizottsága és a 

Gyufalehérvári Caritas szervezésé-
ben került sor hétfőn és kedden egy 
olyan szakmai találkozóra, amelyen 
a római katolikus egyházi szerve-
zetek képviselői keresték az utat a 
cigányság lelki felemeléséhez. A be-
szélgetések során megállapíthatták: 
minden igyekezet ellenére nagyon 
nehéz a feladat, parányi előrelépések 

tapasztalhatók, de ezek adnak erőt a 
folytatáshoz.

Nagyon sok csalódás éri 
a segítőket

Több mint hatvan cigány gyermek 
kezdte el az iskolát ezelőtt nyolc évvel, 
és mindössze nyolc volt közülük, akit a 
nyolcadikosok pár napja lezajlott bal-
lagásán búcsúztathattak – mondta el 
keserű tapasztalatát Márkus András, a 
Sepsiszentgyörgyhöz tartozó őrkői ci-
gánytelepen dolgozó plébános. Ha bó-
logatva egyet is értenek a pap szándé-
kaival, hogy gyermekeik elvégezzék a 

nyolc osztályt, és szakmát tanuljanak, 
a szülők mégsem ösztönzik erre őket. 
Egyszerűen nem akarnak kiemelked-
ni abból a helyzetből, amiben élnek 
– szögezte le súlyos megállapítását
Márkus András, aki 1996 óta szolgál
a cigánytelepen. Hasonló tapaszta-
latokat a szakmai találkozó minden
résztvevője átélt már, sokszor leg-
szívesebben feladnák az értelmet-
lennek tűnő próbálkozást. De mégis
folytatják, hiszen erre vezérli őket
a krisztusi tanítás. „Nem lehetünk
egyház, ha nem egyetemesen gon-
dolkodunk, és megkülönböztetjük az 
embereket”  – fogalmazott Dúl Géza
magyarországi országos cigánypasz-
torációs referens. Hegyeket kell el-
hordani és kiskanállal. Évszázadok
vagy évezredek alatt keletkezett sza-
kadékokat kell betömni – tette hozzá. 

Mindemellett számos pozitív ki-
vétel és kézzelfogható eredmények 
is vannak, hangzott el azon a kerek-
asztal-beszélgetésen, amelyen Már-

kus András és Dúl Géza mellett részt 
vett Bakó Béla Pál ferences atya, Ré-
csei Mária Caritas-programvezető és 
Bángi-Magyar Anna, a Boldog Cefe-
rino Intézet képviselője, azaz olyan 
személyiségek, akik hosszú ideje 
dolgoznak a cigányok lelki és szoci-
ális helyzetének javításán, valamint 
Demeter István kispap, aki maga is a 
cigány közösséghez tartozik.

Túl kell lépni az előítéleteken

Erős előítélet él a magyarokban a 
cigányokkal szemben, és ez fordítva 
is igaz, de ilyen előítéletek vannak 
az egyes cigány csoportok között 
is. Ezek leküzdése is nagyon nehéz 
annak, aki megpróbál közeledni a 
másik közösséghez tartozók felé – 
pedig ez alapfeltétele annak, hogy 
milyen eredmények születhetnek a 
felzárkóztatási vagy lelki nevelési 
kísérletekben is. Mint a rendezvény 
házigazdája, Portik Hegyi Kelemen 

gyergyói főesperes elmondta, már a 
nyitás sem könnyű. „Hol is kezdjük? 
Adjunk egy kis ennivalót, hogy ne 
legyen éhes, és tudjon fi gyelni arra, 
amit mondunk? Túl kell tudnunk 
lépni ezen, és ne csak az legyen a 
fontos, hogy kap pár lejt vagy egy 
darab kenyeret. Érezniük kell, hogy 
emberként kezeljük őket, és meg kell 
érteniük, hogy nekik is jó, ha nem-
csak a testi szükségletekkel, hanem 
a lélekkel is foglalkozunk” – mondta.

„Amikor a cigányok között szol-
gálok, a magyaroknak is szolgálok. 
A magyarok jobban megismerik a 
cigányokat, és ők is megértik, hogy 
helyük van a civilizált társadalom-
ban” – fogalmazott Márkus And-
rás. Ugyanakkor egy szép példát is 
megosztott a jelenlévőkkel: az őrkői 
templom a cigányoknak épült, de az 
utóbbi években számos idős magyar 
néni és bácsi is jelen van a szentmi-
séken. És a cigányok nem nézik ki 
őket maguk közül.

Lakhatóvá tennék és berendeznének 
egy helyiséget az unokák számára

▴ F OT Ó : B A R A B Á S Á KOS

Csalódásokkal teli nehéz feladat a cigánypasztoráció
• „A cigányság jóra való lépése csakis az evangéliu-
mon keresztül fog működni. Anélkül nem.” – ezt egy
cigány ember fogalmazta meg Gyergyószentmiklóson,
ahol a római katolikus egyház szervezett konferenciát a
cigánypasztoráció kérdéskörében. A jó szándék meg-
van, kérdés, hogy miként lehet eredményeket elérni.


