
→ A gyerekek hozzá-
szoktak a több hónapos 
bezártsághoz, de ahogy 
az egyik kisfi ú meséli, 
már nagyon unják.

Mintegy nyolcvan gyerek-
otthonban kétezernél több 
gyerek és háromszáz nevelő: 
számokban ezt jelenti a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány tevé-
kenysége. A számok mögött 
azonban hihetetlen „szociális 
nagyüzem” működik Isten 
kegyelméből. Böjte Csaba 
gyerekbirodalmának egyik 
székelyföldi szegletében, 
Gyergyószárhegyen jártunk.

→ MAKKAY JÓZSEF

A gyergyói gyerekotthonok-
ban még nem jártam, ezért 
kapóra jött Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes gyergyó-
szárhegyi meghívása. A környeze-
te által Csaba testvérként ismert 
katolikus papnak nagy családja 
van, hiszen Erdély nyolcvan há-
zában mintegy 2100 gyereknek 
viseli gondját a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány háromszáz mun-
katársán keresztül. A „szociális 
nagyüzem” Romániában elsőként 
teremtette meg a rendszerváltást 
követően katasztrofális állapot-
ban levő állami gyerekgondozás 
alternatíváját. A kilencvenes évek 
eleji indulás „csendes forrada-
lom” volt, amelynek során egyhá-
zi keretben – a romániai hatósági 
ellenállás körülményei között 
– épültek ki azok a főbb gyerek-
otthonok, amelyek az elmúlt év-
tizedekben a Szent Ferenc Ala-
pítvány által működtetett erdélyi 
gyermekvédelmi hálózat alapját 
jelentették.

Áldás a bezártságban
Gyergyószárhegyen több létesít-
ménye működik a dévai alapít-
ványnak. Az első 2006 novemberé-
ben alakult a Ferenc-rendi kolostor 
szomszédságában. Később Böjte 
Csaba nyolc ausztráliai városban 
tartott prédikációi során gyűlt 
össze az összeg, amivel sikerült 
megvásárolni az egykori gyergyó-
szárhegyi állami mezőgazdasági 
vállalat több épületét. Ezekben ma 
már gyerekotthonok működnek, 

néhány éve pedig sikerült megven-
ni a főépület melletti „fehér házat” 
is, amelyet turisztikai célokra sze-
retnének kihasználni. 

A vírusjárvány miatt a gyer-
gyószárhegyi Kájoni János Gyer-
mek otthon is zárva van. A gye-
rekek már hozzászoktak a több 
hónapos bezártsághoz, de ahogy 
az egyik kisfi ú meséli, már na-
gyon unják. Pedig itt bőven akad 
szabad tér, ahol mozoghatnak: a 
gyerek otthon gyakorlatilag egy 

park közepén álló épület, ame-
lyet egy szomszédos lovarda és 
állattelep is kiegészít. Szóval igazi 
élmény becserkészni a környező 
zöldövezeteket. 

A 18 gyereket nevelő és fel-
ügyelő Csergő házaspár – Hajnal 
és József – szerint a március 14-e 
óta tartó karantén jobban telt, 
mint gondolták volna. „Számomra 
e három hónap áldás volt. Össze-
költöztünk a gyerekekkel, együtt 
keltünk és feküdtünk, sokkal job-
ban megismertük egymást. Sokat 
játszottunk és dolgoztunk együtt. 
A lányok ügyesen megtanultak 
süt ni-főzni a konyhában, rengete-
get kertészkedtünk. A fóliaházban 
egy rend zöldséget már leszed-
tünk, helyébe paradicsom és pap-
rika került. A foglalkozások és a 
rengeteg játék ellenére hosszú volt 
ez az időszak. Főleg azoknak, akik 
haza szeretnének menni család-
jukhoz látogatóba” – magyarázza 
a gyermekotthon irodájában Cser-
gő Hajnal, aki férjével együtt a gye-
rekház megbízott gondnoka.

A gyergyószárhegyi nevelőhá-
zaspár 18 gyerek gondját viseli. 
Csergő Hajnal arról is beszél, hogy 
rég megszokták és hozzánőttek 
a feladatokhoz. Számukra nincs 
rossz gyerek, csak csintalan. Sok 
türelem kell hozzájuk.

Böjte Csaba a gyergyószárhegyi gyerekeknek tart szentmisét, amelyet Erdély-szerte interneten követhettek az alapítvány gondozásában levő fi atalok

Csergő Hajnal nevelő és Köllő Bartalis Beáta szociális munkásKét jó barát a gyermekotthonban
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→ Irány Cap Bonba taxival – a legkönnyebben Tunézia vészelte át a koronavírus-járványt
→ Botlott a Kolozsvár: kettő sírni fog, egy pedig nevetni a román focibajnokságban 
→ A vírus kíméletlen tenyerese – Nánó Csaba jegyzete




