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Marosvásárhely romák lakta 
városrészében egyre több az 
írástudatlan kiskorú és fi atal – 
fi gyelmeztet a Divers Egyesület, 
amely a szegregáció megszünte-
tését sürgeti. 

 » ANTAL ERIKA

E gyharmada nem jár iskolába 
azoknak a gyerekeknek, akiket 
a Hidegvölgyben működő ta-

nintézetbe írattak szüleik. Marosvá-
sárhely romák lakta városrészében 
egyre több az írástudatlan kiskorú és 
fi atal – fi gyelmeztet a Divers Egyesü-
let, amely a szegregáció megszünte-
tését sürgeti. 

A marosvásárhelyi Legelő utcá-
ban működik az az iskola, amelyet 
évtizedekkel korábban egy holland 
alapítvány hozott létre, és amely fel-
vállalta a hidegvölgyi gyerekek is-
koláztatását. Az oktatási intézmény 
– ahol óvoda és elemi tagozat mű-
ködik – a volt 18-as számú, most Ro-
mulus Guga Általános Iskola része-
ként szerepel az iskolahálózatban. 
A holland alapítvánnyal kötött szer-
ződés négy hónappal ezelőtt lejárt, 
a marosvásárhelyi önkormányzat 
pedig külön struktúraként szerette 
volna belefoglalni az iskolaháló-
zatba. Koreck Mária, a roma kisebb-
ségi problémákat felvállaló Divers 
Egyesület elnöke arra fi gyelmeztette 
az önkormányzati képviselőket, a 
városházát és a civil szervezeteket, 

hogy nem tesz jót a hidegvölgyi is-
kolának, ha különálló státust kap. 
Helyette az intézmény fokozatos 
felszámolását, illetve napközi köz-
ponttá, délutáni foglalkoztatóvá 
alakítását szorgalmazza.

A hidegvölgyi gyerekek közül 109-
et írattak be, de közülük 35–40 gye-
rek nem jár iskolába. Még hozzáve-
tőlegesen 30–35 azoknak a száma, 
akiket be sem írattak, holott már 
elérték az iskoláskort – mondta el 
lapcsaládunknak Koreck Mária, aki 

szerint a gyerekeknek jobb lenne, ha 
különböző iskolákba íratnák őket, 
hogy tudjanak beilleszkedni. „Tuda-
tában vagyok annak, hogy sok csa-
lád számára ez mekkora nehézséget 
jelentene, hiszen a legközelebbi is-
kolától is másfél–két kilométerre van 
a Hidegvölgy, de valamiféleképpen 
ki kellene mozdítani őket onnan és 
ösztönözni, hogy iskolába járjanak” 
– fogalmazott a Divers elnöke. Azt 
is elmondta, hogy a mostani iskolát 

sem látogatják valamennyien, akik 
oda vannak beíratva, ráadásul akik 
járnak is, azok közül sem éri el min-
denki azt a szintet, amivel az 5. osz-
tályt a város egy másik iskolájában 
folytathatná. Ezért hamar kimarad-
nak, a 8. osztályt már csak egy-két 
gyerek végzi el.

„Naponta ki kellene járni a Hideg-
völgybe, amihez legalább két vagy 
három olyan mediátorra volna szük-
ség, aki minden reggel bekopogna a 
roma családokhoz, hogy küldjék a 
kicsinyeiket iskolába. Iskolabuszra 
is szükség lenne, amely ezeket a gye-
rekeket elvinné a város különböző 
tanintézményeibe. Tehát humán erő-
forrás és pénz szükséges elsősorban” 
– summázta Koreck Mária, hozzáté-
ve, hogy ami a Hidegvölgyben műkö-
dő iskolát illeti, nem egyik napról a 
másikra számolnák fel, hanem foko-
zatosan, tehát évről évre nem indíta-
nának előkészítő, majd első, máso-
dik, harmadik és negyedik osztályt. 
Az épületben pedig egy nappali 
foglalkoztató központot lehetne lét-
rehozni, ahol délutáni foglalkozáso-
kon a gyerekekkel tanulnának, házi 
feladatot írnának, gyakorolnának.

A Romulus Guga Általános Iskolá-
ban, ahova a hidegvölgyi tanintézet 
tartozik, érdeklődésünk elől teljesen 
elzárkózott az igazgatóság: szemé-
lyes megkeresésünkre egyszerűen 
hátat fordítottak anélkül, hogy leg-
alább arra magyarázatot kaptunk 
volna, hogy miért utasítják vissza  
megkeresésünket.
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Vakító Srí Lanka-i fény

Székelyföld és Srí Lanka légvonalban mintegy 6700 kilo-
méterre található egymástól, de például gyalogszerrel már 
8612 kilométert kellene megtennie annak, aki mondjuk 
Gyergyóditróból sétálna el az India partjaitól délre ta-
lálható szigetországba. Nincs tudomásunk arról, hogy a 
Hargita megyei községből eddig hányan jártak bármilyen 
úton-módon a teaültetvényeiről híres, ókori építmények 
maradványaiban gazdag államban. Azt viszont immár or-
szág-világ tudja, hogy két Srí Lanka-i pék érkezett a Gyer-
gyói-medence második legnagyobb településére.

Foglalkozásuk azért köztudott, mert dolgozni jöttek a 
ditrói pékségbe. Amelynek működtetői állítólag hosszú 
ideje keresik a (sokak által vitatott) elvárásaiknak meg-
felelő munkaerőt, s végül egy nemzetközi állásközvetítő 
révén kétéves munkaszerződést kötöttek két Srí Lanka-i 
szakemberrel. Külföldi vendégmunkások alkalmazása 
egy székelyföldi községben már önmagában rávilágít a 
romániai munkaerőpiac egyre kilátástalanabb helyzetére. 
Ugyanakkor a vészjósló gazdasági mutatóknál érzelmileg 
jóval borzasztóbb a két vendégmunkás társadalmi-közös-
ségi „fogadtatása”. Egyrészt a ditrói lakosság egy csoport-
ja, de hangsúlyosabban az erdélyi magyar kisvilág online 
öklendezgető kommenthuszárai részéről.

Az elszabadult indulatok kicsit a ’90-es évek Romániá-
jára emlékeztetnek, amikor Ion Iliescuék a Nu ne vindem 
țara! (Nem adjuk el az országunkat!) felkiáltással sikeresen 
hergelték a fenntarthatatlan állami mamutvállalatoknál el-
adhatatlan árut termelő népet a külföldi befektetők ellen, 
sok-sok évvel visszavetve az ország gazdasági fejlődését. 
Most Gyergyóditróban (a településnév tetszés szerint be-
helyettesíthető) is valami hasonló történik: tűzzel-vassal, 
foggal körömmel ragaszkodunk valamihez, ami már sajnos 
fenntarthatatlan, nem működik, csak volt, nincs, nem léte-
zik. De nagyon-nagyon szeretnénk, hogy úgy legyen. Mert 
úgy volt, és kész. S mivel semmilyen épkézláb eszközünk 
nem maradt a valaha volt életben tartására, beindul az ál-
lati ösztön: odakapunk, marunk, harapunk. Beindul, átve-
szi az irányítást az emberi gyarlóság, a gyűlölet.

Mert sokkal könnyebb két szerencsétlen ázsiai ven-
dégmunkással szemben megtalálnunk, meghatároznunk 
kívánt önmagunkat, mintsem a tükörbe nézni. Sokkal 
könnyebb szidni az idegeneket, miközben a külföldi tő-
kéjű áruházláncból bagóért vett, a sarki boltban jókora 
felárral eladott ázsiai fokhagymát rágcsáljuk az Ázsiában 
összerakott televízió előtt – mindegy, de „nekem ide ne 
jöjjenek!” Ide, ahonnan a fi atalok jelentős része, többsé-
ge, háromnegyede, mind-mind elment, elhúzott. Mert azt, 
amit a szüleik csináltak, már nem lehetett továbbvinni. És 
nem volt más, miből megélni. Aztán meg lett volna, de a 
fene sem dolgozik annyiért: aki munkát ad, csak kizsigerel, 
inkább irány a Nyugat.

A ditróiak most a helyi munkásokat meg nem becsülő 
pékségtulajdonost teszik felelőssé mindenért – lehet, sok 
mindenben igazuk van, de nekik is el kell ismerniük: rend-
kívül meggondolatlanul cselekedtek. Hiszen nem a két Srí 
Lanka-i pék hibája, hogy ide jutottunk. Ők csak jöttek, mert 
hívták őket, megélhetést kerestek és kaptak. Kellettek. 
Ahogy a fi aink-lányaink Németben. Akiket itthon nem tud 
pótolni a kisebbik fi unk-lányunk. Mert ők is kint vannak. 
Csakhogy olyan messze vagyunk attól, hogy ezt felfogjuk, 
mint ide Srí Lanka. Mert már a tükörre is sötétítőt húztunk, 
nehogy fény derüljön a szomorú valóságra. Közben pedig 
évszázados félelmekkel, frusztrációkkal, fájdalmakkal te-
leszőtt kényszerzubbonyban veregetjük a mellünk a sötét-
ben, mert úgy tanultuk, hogy mi csak azért is, minden áron 
különbek, többek vagyunk, mint mások.

A gyergyóditrói „ügy” gyökerei rendkívül szerteágazóak. 
Ahogy lenni szokott: kiragadott, elszabadult részigazságok 
tömkelegének kaotikus ütközése idézett elő akkora robba-
nást, hogy már a nemzetközi sajtó ingerküszöbét is elérte. 
Pedig a piciny alkotóelemek szintjén semmi különös nem 
történt: mindenki a magáét fújta makacsul, ugyanúgy, 
mint eddig. Egyértelmű, hogy az egyre több „háttérerő” ál-
tal meglovagolt botrány rossz fényt vet Ditróra, Gyergyóra, 
Székelyföldre, az erdélyi magyarságra. De talán a fájó kö-
vetkezmények alapos önvizsgálatra késztetnek: a paptól 
kezdve a vállalkozón át valamennyi helybélit, és minket is, 
akik a távolból szörnyülködünk, hová fajulhatnak fi lléres 
mindennapjaink szőnyeg alatt, sötétben dagadó problé-
mái. Mert akkor nyugodt szívvel kĳ elenthetnénk: tényleg 
kellettek a pékek Srí Lankából. Ami magyarul, mit ad Isten, 
azt jelenti: fénylő ország.
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 »  A hidegvölgyi gyerekek 
közül 109-et írattak be, de 
közülük 35–40 gyerek nem 
jár iskolába. Még hozzáve-
tőlegesen 30–35 azoknak 
a száma, akiket be sem 
írattak, holott már elérték 
az iskoláskort – mondta el 
lapcsaládunknak Koreck 
Mária.

Megszüntetnék a szegregációt. Felszámolnák a Hidegvölgyben működő iskolát
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ú jraindítja a kormány azt az el-
járást, amelynek nyomán felve-

hetik Verespatakot az ENSZ Neve-
lésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (UNESCO) védett kultu-
rális örökségeinek listájára – jelen-
tette be pénteken Bogdan Gheorghiu 
kulturális miniszter. A tárcavezető 

azt mondta, a döntést a témában 
folytatott egyeztetések nyomán hoz-
ták meg, Ludovic Orban miniszter-
elnökkel közösen, és még a pénteki 
nap folyamán elküldik az eljárás 
újraindítására vonatkozó értesítést.  
A kormányfő kedden azt mondta a 
parlamentben, a kabinet szorgal-
mazza, hogy Verespatak kerüljön fel 
az UNESCO világörökségi listájára. 

Orban szerint a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) mindig is támogatta ezt, a 
folyamatot a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) kormánya buktatta el – emlé-
keztet az Agerpres.

Verespataknak a védett kulturá-
lis örökségi listára való felkerülését 
célzó eljárás újraindítását több civil 
szervezet és politikai vezetők is kér-
ték a liberális kormánytól.

UNESCO-listára kerülhet Verespatak




