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– Áruld el, hogy mi a receptje egy sike-
res vállalkozásnak? Egy szervezetnek a 
felépítéséhez mi kell: tojás, tej, cukor…
– Tükör. Az a rohadt tükör. Szembe 
kell néznünk önmagunkkal. Főleg 
abban a bizonyos korban, amikor 
úgy érezzük, hogy érettek vagyunk. 
Akkor kell a tükör, hogy tudomásul 
vegyük magunkat és elfogadjuk 
pont úgy, ahogy vagyunk. Van, 
amikor a lustaságunkon felül kell 
kerekedni, és a célt, azt a bizo-
nyos víziót olyan hatalmassá kell 
formálni, hogy ki tudjon rángatni 
minket a hajunknál fogva a saját 

dögségünkből, és ráállítson egy 
olyan cselekvési pályára, amelyből 
aztán nincs kedved kiszállni.
A változások pedig nem kívülről 
jönnek igazán. Mert tökmindegy, 
hogy hajfestés, szemránckrém, fo-
gyókúra, hízókúra, de ott bent kell 
megtörténnie ezeknek a dolgoknak 
ahhoz, hogy reggel úgy kelj fel, 
hogy indulsz, mész, és élvezed.
Persze, azt mondják az okosok, 
hogy találd meg a hobbidat, s a 
hobbid legyen a munkád.
Hát könnyű azt mondani! Mert mi van 
akkor, ha nem találkozom a hobbim-
mal és végignyögöm az életemet? 
Én találkoztam a hobbimmal. Hiszek 

abban, hogy ha rácsatlakozol arra az 
energiaforrásra, ami téged táplál, ak-
kor az visz magával, mint az örvény.

***
Júliusi mellékletünkben a 60-as évek-
be repítjük az olvasót: hippikorszak, 
miniszoknya, és még sok izgalmas 
téma van terítéken.

Burghardt Pál: „Mindig nők 
voltak mellettem”

Egyszerre buddhista jógi és sámán, 
de örök hippiként csütörtökönként 69 
évesen is feltűnik a kocsmában, ahol 
körbeülik a fiatalok. A nagyváradi 
Burghardt Pál, ismert nevén Bugi Pali 

már a kommunizmusban tiltott dol-
gokkal, karatéval, jógával foglalkozott, 
rendszeresen zaklatta a Szekuritáté, 
de fogást nem talált rajta.
– Igaz, hogy a kommunizmusban is 
hippi voltál?
– 1968-ban 17 éves voltam, és megje-
lent rólam egy cikk a helyi lapban, a 
Fáklyában „Pali, a megrögzött hippi” 
címmel. Büszke voltam rá, mert hosz-
szabb volt, mint a Ceaușescuról szóló.
– Honnan lehetett tudni Váradon a 
hippimozgalomról?
– A hippik járták a világot, erre 
mentek Indiába, és ahol akadtak 
hasonlók, ott megszálltak. Hozzám is 
jöttek, így sok hippit megismertem. 

De olvastam is a hippimozgalomról, 
nem írták a legjobbat róla. Mert ugye 
az volt a jelszó, hogy Love, Peace, 
Freedom (Szeretet, Béke, Szabadság), 
esetleg a szabadság nem tetszhetett. 
A hippi bennem van most is, csak fino-
modott. Elvittek katonának, elkezd-
tem harcművészetekkel foglalkozni, 
de az elvet nem tagadtam meg soha.
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Románia a gyerekanyák  országa
Nevelés és jól működő védőnői hálózat lehet a megoldás kulcsa

BÍRÓ BLANKA

A z országban a legmagasabb 
a kiskorú anyák aránya, az 
Európai Unióban 18 éves 

koruk előtt szülő édesanyák közel 
egynegyede, pontosan 23 százaléka 
romániai. A Mentsétek meg a gyer-
mekeket (Salvați Copii) szervezet az 
Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 
adataira hivatkozva közli, hogy Ro-
mánia élen jár a tagállamok között a 
gyerekanyák számát tekintve. A civil 
szervezet közleménye szerint két év-
vel ezelőtt Romániában 8621 kiskorú 
adott életet gyerekének, közülük 725 
még a 15. évet sem töltötte be. Arra is 
felhívják a fi gyelmet, hogy a gyereka-
nyák 83 százaléka abbahagyja tanul-
mányait, közülük sokan – 64 százalé-
kuk – még a terhesség előtt kimarad 
az iskolából. A kiskorú édesanyák 
kevesebb mint 2 százaléka részesül 
valamilyen állami támogatásban.

Sok a kiskorú apa is

A civil szervezet felmérése szerint az 
apák életkora átlag öt évvel maga-
sabb, mint a kiskorú anyáké, tehát az 
átlagéletkoruk 20 év körül van, de 14 
évestől 39 évesig terjed azon férfi ak 
életkora, akik kiskorú lányokkal léte-
sítettek szexuális kapcsolatot. Az apa 
az esetek 10 százalékában maga is 
kiskorú. A gyerekanyák 20 százaléka 
él a gyermeke apjával egy háztartás-
ban, 2 százalékuk törvényesen össze-
házasodott. Az Eurostat adatai szerint 
ugyanakkor Hollandiában és Finnor-
szágban 2018-ban egyetlen 15 év alatti 

kislány sem lett édesanya. A jelenség 
az évek során krónikussá vált, a kis-
korú anyák gyerekei maguk is fi ata-
lon válnak anyává – mondta Gabriela 
Alexandrescu, a szervezet ügyvezető 
elnöke. Összeállítanak egy javaslat-
csomagot, amelyben elsősorban a 
hátrányos helyzetű gyerekanyák ter-
hességgondozására, az újszülöttek 
ellátására keresnek megoldásokat.

Nem találják a fogást

Folyamatosan keresik a megoldást a 
megyei gyermekvédelmi hivatalok-
nál, hiszen ők is azzal szembesülnek, 
hogy évről évre növekszik a kiskorú 
anyák száma. Szász Katalin, a Ko-
vászna megyei gyermekvédelmi hi-
vatal igazgatóhelyettese lapunknak 
elmondta, rengeteget foglalkoznak 
a témával, de nem találnak „fogást”, 

mert az érintett közösségekben egy-
szerűen nem értik, hogy mi a problé-
ma. Terepen felveszik a kapcsolatot a 
családdal, ellenőrzik a körülménye-
ket, elmagyarázzák a kiskorú anya 
szüleinek a negatív következménye-
ket, ám ők nem értik, miért jelent 
problémát, hogy lányuk gyereket vár. 
„Ők is így éltek, az ő szüleik is, termé-
szetesnek veszik, hogy ha egy lány fo-
gamzásképes, akkor ez megtörténik” 
– részletezte az igazgatóhelyettes. 
Holott ha egy kiskorú teherbe esik, 
az a hatályos törvények értelmében 
gyerekbántalmazásnak minősül, a 
kiskorúval létesített szexuális kap-
csolat pedig bűncselekmény. Szász 
Katalin felidézte, a rendőrséggel 
együttműködnek, a fi úk, férfi ak ellen 
bűnvádi eljárás indul, de általában az 

ügyészségen vagy a bíróságon ejtik 
az ügyet, mert mire odakerül, már 
megszületik a közös gyerek, és a felek 
azt nyilatkozzák, hogy összeházasod-
nak, közösen szeretnék felnevelni a 
babát. „Hiába riogatunk ezekben a 
közösségekben, hogy az apának a tör-
vény előtt kell felelnie a tettéért, nincs 
elrettentő példa, ha az esetek többsé-
gében a bántalmazót felmenti az igaz-
ságszolgáltatás” – részletezte a szak-

ember. A terhességmegelőzés terén 
sincsenek jó eredmények, mert a kis-
korúaknál óvatosan lehet alkalmazni 
a módszereket. A gyógyszeres fogam-
zásgátlás gyerekeknél nem javallott, 
ugyanakkor ahhoz, hogy a gyerek 
mindennap ugyanabban az órában 
bevegye a tablettát, a család részéről 
nagy odafi gyelésre, támogatásra van 
szükség. A legbiztonságosabb mód-
szer az óvszer volna, azt viszont nem 
használják. „Ezen a téren is folyama-
tosan akadályokba ütközünk, és köz-
ben évről évre nő a gyerekanyák szá-
ma” – összegezte a gyermekvédelmi 
szakértő. Meglátása szerint a nevelés 
volna a legjobb módszer a megelő-
zésre, ám évekig tartó, összehangolt 
munkára lenne szükség, hogy az 
eredmény megmutatkozzon. A szülő-

ket kellene úgy felkészíteni, hogy az 
ő gyerekeik már ne váljanak kisko-
rúként anyává. Az iskolai szexuális 
nevelés ezekben az esetekben azért 
nem hatékony, mert ezek a gyerekek 
többnyire kimaradnak az iskolából, 
tehát ott sem lehet elérni őket. Gyöke-
res mentalitásváltásra lenne szükség, 
a kisközösségekben kellene jelen len-
ni, nevelni, magyarázni, a jelenlegi 
körülmények között nincsenek haté-

kony módszereink, hogy a jelenséget 
megfékezzük – mondta Szász Katalin. 
Ugyanakkor pozitívumként értékeli, 
hogy a kiskorú anyák nem hagyják 
el gyerekeiket, általában a család fel-
neveli a babákat. Másrészt ezekből 
a kapcsolatokból ritkán formálódik 
család, nem a gyerekszülők nevelik 
a babát, hanem a kiskorú anya szülei 
viselik gondját az unokának.

Orvosi szempontból veszélyes

A gyerek anyák számát illetően Romá-
nia évek óta vezeti az európai statiszti-
kákat, és nem sikerül megfékezni a je-
lenséget – mondta el lapcsaládunknak 
Antal Álmos szülész-nőgyógyász. Rá-
mutatott, a kiskorú anyákat ál-
talában először a szülőszobán 
látja szakorvos, a terhesség 
alatt nem kérnek segítséget. 
Hatalmas különbségek van-
nak a kiskorúak között is, mert 
nem mindegy, hogy egy 13 vagy 
egy 17 éves lány ad életet gyerekének. 
„Egy 13 éves kislány biológiailag még 
nem érett, gyakorlatilag még gyerek, 
amikor fejlődik a magzat a méhében. 
Ez orvosi szempontból is súlyos követ-
kezményekkel járhat, gyakoribbak a 
genetikai rendellenességek” – részle-
tezte a szakorvos. Gyakori a császár-
metszés a kiskorú édesanyák eseté-
ben, egyrészt mert nem elég fejlettek 
a szülésre, másrészt mert nem tudnak 
együttműködni a bábaasszonnyal, az 
orvossal, hogy természetes úton meg-
szüljék a babát. Szövődmények ala-
kulhatnak ki, hiszen már gyerekként 
lesz egy heges méhük, ha nem olyanok 
az életkörülményeik, télen megfázik, 
nincsenek megfelelő tisztálkodási fel-
tételek, megfertőződhetnek – sorolta 
az orvos. Meglátása szerint a kiskorú 
anyák gyerekei is többszörös hátrány-
nyal indulnak az életbe, már csak 
azért is, mert nincs egy felnőtt, felelős 
szülő, aki a gondjukat viselje. Antal 
Álmos szerint is a nevelés lehet a meg-
oldás kulcsa, az intézményrendszerek 
összehangolt fellépése, valamint jól 
működő védőnői hálózat.

Többszörös hátránnyal indulnak 
az életbe. Nincs egy felnőtt, felelős 
szülő, aki a gondjukat viselje
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A teljes interjút a júliusi 
Nőilegben olvashatja.
Keressék a lapárusoknál, vagy 
rendeljék meg online webáruhá-
zunkból: www.noileg.ro/elofizetes. 
Lapszámaink digitális formában 
is elérhetők!

• Többéves összehangolt erőfeszítésekre van szükség 
a helyi és az állami hatóságok részéről, hogy a fiatal 
lányok szexuális nevelésben részesüljenek, megelőz-
zék a nem kívánt terhességeket – vélik a lapcsaládunk 
által megszólaltatott szakemberek annak kapcsán, 
hogy Románia élen jár az uniós tagállamok között a 
gyerekanyák számát tekintve.




