
2019.  OKTÓBER 28. ,  HÉTFŐI I K É P -MÁ S  

Embereken segíteni
Péter György: Istennek terve volt velem

PÉTER BEÁTA

A Gyulafehérvári Caritas szoci-
omedikális ágazatának igazga-
tója, a European Kinaesthetics 

Association vezetőségi tagja 2000 óta te-
vékenykedik a szeretetszolgálatnál. Ko-
rábban külföldön dolgozott, ott szerzett 
tudását hazahozta, hogy közgazdász-
ként, kinaesthetics-képzőként, szak -
ápolóként tevékenykedjen.

Annak idején tevékenységét a pszi-
chiátrián kezdte, öt évet dolgozott a 
csíkszeredai elmegyógyászaton, majd 
Németországba ment, ahol szintén az 

• Soha nem volt könnyű az elesettekért tevé-
kenykedni, de hisz benne, hogy annak, amit tesz, 
értelme van, még akkor is, ha nehéz – vallja. A 
közösségért végzett szolgálatáról, annak öröme-
iről és nehézségeiről, a családról beszélgettünk 
Péter Györggyel, a Gyulafehérvári Caritas szoci-
omedikális ágazatának igazgatójával, aki ki-
emelkedő és példamutató munkája nagyrabecsü-
léseként nemrég magyar állami kitüntetésben, 
Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.

A Caritas munkatársai igyekeznek hittel az emberre figyelni – mutat rá az igazgató   ▴  KÉPEK FORRÁSA: PÉTER GYÖRGY SZEMÉLYES ARCHÍVUMA

egészségügyi-szociális rendszerben 
tevékenykedett. Felesége – akkor még 
menyasszonya – Angliában dolgozott, 
sokat tanakodtak, hogyan szervezzék az 
életüket, hol szeretnének családot alapí-
tani. Végül úgy döntöttek, hazajönnek 
– kezdi történetét Péter György. „Nem 
volt könnyű döntés, nagyon nehéz volt 
hazajönni, azért is, mert egy működő 
rendszerből kellett visszajönni ide, ahol 
semmi sem a természet törvényei szerint 
működött. Németországban – ez 1999-
ben volt – ha megvásároltam egy autót, 
negyedóra alatt át volt írva a nevemre 
úgy, hogy tartózkodási engedéllyel vol-
tam kint, nem német állampolgárként. 
Itthon fél évbe telt egy autó átíratása. 
És minden ügyintézés és minden dolog 
hasonló különbséggel járt, de ennek 
ellenére hazajöttünk, és valamiért, úgy 
gondolom, az Úrnak terve volt velem, 
mert akkor indították a Caritasnál az 
otthoni betegápolási szolgálatot, Har-
gita megyében Csíkszeredában volt az 
első munkapont. Székelyudvarhelyen 
már el volt indulva, de ott az egészség-
ügyi technikumba járó diákok végezték 
ezt a feladatot gyakorlat gyanánt. Itthon 
senki sem tudta, hogy mi ez, mit jelent. 
Én Németországban már találkoztam 
ilyennel, és volt elképzelésem arról, 

hogy miként kellene működnie, tudtam, 
hogyan indult ott annak idején. Ez egy 
előny volt, és így kerültem a Caritashoz 
2000-ben.”

Minden ember értékes

A Caritas szociomedikális ágazatának 
igazgatója a társadalmi különbségekre 
is rámutat: a nyugat-európai kultúrában 
az ember érték, minden ember értékes, 
és úgy tartják, hogy a társadalom any-
nyira erős, amennyire erős a leggyen-
gébb láncszeme, éppen ezért a leggyen-
gébbeket kell felpártolni és támogatni. 
Ezzel szemben a mi kultúránkra még 
mindig rávetül a kommunista időszak 
árnyéka, ahol az ember nem értéknek, 
hanem fogyóanyagnak, nyersanyagnak 
számított. Úgy látja, ez még mindig ki-
gyűrűzik a mostani társadalomra, mert 
azokat, akik segítségre szorulnak, már 
nem tartják értékesnek, csak olyanok-
nak, akiktől minél hamarabb meg kell 
szabadulni – még ha nem is ez a nyilvá-
nos társadalmi retorika. „Egyre többet 
beszélünk arról, hogy az idősekkel mi 
történik, az aktív idősödésről stb., de 
mindez csak nyilatkozat szintjén van 
meg. Szociális téren nincs az országban 
egy stratégia, nincs elképzelés, hogy 

hová akarunk eljutni. Panaszkodunk, 
hogy hol vagyunk, de hogy hová sze-
retnénk eljutni, nem tudjuk. És ebben 
a közegben kellett nekünk felépítenünk 
egy rendszert, és próbáltuk kicsit a 
normalitás mentén felépíteni. Nem volt 
könnyű. Viszont előny volt, hogy a mi 
közösségünkben találtunk partnereket, 
többnyire helyi, megyei önkormány-
zatokat, akik ugyanúgy a közösségben 
találkoztak problémákkal és fontos 
volt, hogy ezekre valamilyen választ 
adjanak. Egy ilyen konjunktúra tulaj-
donképpen, amikor egy civil szervezet, 
egy egyházi szervezet jön egy válasszal 
és a helyi közösség képviseletének csak 
mellé kell állnia, kell támogatnia, ezek 
a legsikeresebb történetek. Nyugaton is 
így indultak annak idején a segítő szol-
gálatok az ápolás vagy más szociális 
gondoskodás területén, hogy jött az egy-
ház vagy civil kezdeményezés, és a kor-
mányzat, legyen az helyi vagy központi, 
csak mellé állt. Németországban az az 
általános politika, hogy az állam csak 
akkor szolgáltat valamilyen területen, 
szociális-egészségügyi területen, ha ar-
ra a tevékenységre szükség van, de sen-
ki más nem akarja csinálni. Másképp 
azt mondja, hogy ő csak fi nanszírozza 
és ellenőrzi a minőséget, mert saját ma-




