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Az alapítvány Facebook-oldalán 
és honlapján (bonuspastor.ro) is 
olvashatók, hallhatók bizonyság-
tételek.

A terápiás otthonban a beköl-
tözöttek száma eddig meghaladta 
az 520-at, a rövidterápiás prog-
ramokon pedig több mint ezren 
vettek részt, nem beszélve az am-
buláns terápiáról, amit a kezde-
tektől kb. 10 ezer segítségre szo-
ruló vett igénybe, s számuk évről 
évre nő. A bentlakásos terápiára 
Erdély főleg többségében ma-
gyarlakta területeiről érkeznek, 
jelenleg a székelyföldi régióból 
vannak többen. Több nagyobb 
városban (Marosvásárhely, Ko-
lozsvár, Nagyvárad, Szatmárné-
meti, Arad, Székelyudvarhely, 
Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Csíkszereda, Brassó) nyitottak 
irodákat, támogató csoportjaik 
és alkalmazott vagy önkéntes 
szakembereik a segítségre szoru-
lókat folyamatosan a központhoz 
irányítják. A terápiás otthonba 
való felvétel feltétele a személyes 
jelentkezés (ami lehet telefonos 
vagy akár online formában is). 
Ezt gyakran megelőzi a hozzátar-
tozó jelentkezése, aki általában 
hamarabb kér segítséget, mert 
hamarabb érzékeli, hogy baj van. 
Megtörténik, hogy a szenvedély-
beteg jóval később szánja rá ma-
gát a segítségkérésre. Viszont az 
rendkívül fontos lépés, hiszen a 
segítségkérés azt jelenti: az illető 

beismeri, nem tud megbirkózni a 
problémájával.

Szülői vészcsengő
A terápiás otthon rövid- és hosz-
szútávú terápiás bentlakásos 
programjain nagy többségében 
alkoholfüggők vesznek részt, de 
az ambuláns terápiára is több-
nyire ők jelentkeznek. Ezen kívül 
körülbelül 10 százaléka játékfüg-
gő, ennél valamivel kevesebb a 
drogfüggő. Elvétve netfüggők vagy 
egyéb függőségben szenvedő is 
szokott hozzájuk fordulni, nem 
ritka a függőségek kombinált elő-
fordulása is egyeseknél – vázolja 
a helyzetet Geréb Tünde klinikai 
pszichológus. A kutatások szerint 
már legalább két generáció szá-
mára a digitális világ lételemnek 
számít, amely kihat a működésük-
re, ugyanakkor megjelennek a túl-
kapások is, és sokaknál kialakul a 
cyberfüggőség. Sok fi atal számára 
probléma a magány; paradoxális 
módon a virtuális térben szorosan 
összekapcsolódnak, a valóságban 
viszont magányosan élnek. Las-
san nem meglepő életkép, hogy 
két fi atal egymásnak háttal ülve 
küldöz egymásnak üzenetet egy 
internetkávézóban, és nem ismeri 
fel egymást.

A missziónál különben elsősor-
ban a szülők szoktak jelentkezni. 
Elmondják, hogy gond van a gye-
rekkel, aki sokat netezik, minden 
más untatja, nem kommunikál, 
ingerült, ha szólnak hozzá, nem 
motivált a feladataira, nem akar 

iskolába menni. Ilyenkor a szak-
ember családterápiát ajánl, amikor 
a családi rendszeren belüli átren-
deződéssel a függőség funkcióját 
veszíti és kimarad.

Az otthonban jelenleg túlnyo-
mórészt 45–50 év közötti, többsé-
gében alkoholfüggő férfi  tartóz-
kodik. Ám az összes társadalmi 
osztályból származnak a lakók: 
elemi osztállyal rendelkezőktől 
magasabb képzettséggel rendelke-
ző személyekig, anyagi szempont-
ból jól szituáltaktól elesett, mély-
szegénységből jövőkig. A rövid 
és ambuláns terápiákon kétkezi 
munkástól vállalkozóig, orvostól 
tanárig minden réteg megfordul. 
Az átlagéletkor 40–60 év, a részt-
vevők 60 százaléka férfi  és 40 szá-
zaléka nő.

A járványhelyzetben több 
a függőségben szenvedő
Az RMM évente négy rövidterápiás 
programot szervez szenvedélybe-
tegek és hozzátartozóik számára, 
amelyek célja a szenvedélybeteg-
ségből való felépülés azon függők 
számára, akiknél még nem súlyos 
a betegség. E programon az élet-
történet átbeszélése, feldolgozása 
mentén dolgoznak a függőségből 
való felépülésen, ugyanakkor te-
matikus workshopok, valamint igei 
csendességek mentén jutnak el egy 
olyan változáshoz, amely segíti a 
résztvevőket a józan élet megkezdé-
sében és fenntartásában. Érdekes, 
hogy a járvány második félévében 
kezdett növekedni a megkeresések 

száma, amely azóta folyamatosan 
magas, leginkább az alkohol- és 
játékfüggőséggel kapcsolatban. 
Gyakori a családon belüli erőszak, 
mint a függőség velejárója, illetve 
az öngyilkossági kísérlet. Egy brit 
tanulmány szerint a pandémia alatt 
a függőséggel küzdők száma több 
mint háromszorosára növekedett. 
„A járványhelyzet jellegénél fogva 
nem pusztán egy nehéz helyzet, 
hanem súlyossága miatt (betegség, 
halál, bezártság, munkanélküli-
ség stb.) úgynevezett adverzitást, 
azaz átlagon felüli negatív hatást 
gyakorol ránk. Rugalmasság, el-
lenállóképesség, kitartás, úgyne-
vezett reziliencia kell ahhoz, hogy 
egészségesek maradjunk mind 
testi, mind lelki értelemben. A testi 
és lelki edzettség, az erőforrások, a 
cselekvő elfogadás mellett a nehéz 
helyzetek átvészelésében segít-
het az értelmet kereső hozzáállás, 
amelyben a hit kulcsfontosságú. 
Akinek van hite, az nemcsak kibír-
ja a nehéz helyzeteket, hanem akár 
meg is erősödhet általuk. Ezt nevez-
zük poszttraumás növekedésnek” 
– magyarázza Geréb Tünde klinikai 
pszichológus.

És hogy az RMM milyen új pro-
jekteket tervez a jövőben? Horváth 
Levente igazgató szerint az utóbbi 
két évben a munkatársi közösség-
ben sokat imádkoztak és tanács-
koztak a misszió jövőjén, ebbe 
bevontak támogatókat, önkénte-
seket, szakembereket is. „Úgy ér-
zem, az Istenre jellemző humor 
»áldozatai« lettünk. Ugyanis amíg 

a világot a túlélés mikéntje foglal-
koztatja – és az efölött való őszinte 
töprengés bennünket sem került el 
–, mi nagyot álmodtunk. Kikristá-
lyosodott, hogy a tulajdonunkban 
levő több száz éves reneszánsz kas-
télyt, Erdély épített örökségének 
egyik gyöngyszemét szeretnénk 
felújítani és élettel megtölteni. Az 
is megérlelődött bennünk, hogy 
ugyanott, a magyarózdi birtokon, 
egy száz férőhelyes konferencia- 
és táborközpontot szeretnénk ki-
alakítani, hogy programjainkat 
saját, korszerű infrastruktúrában 
szervezhessük. A már sok évvel 
ezelőtt elkezdett életvezetés–ta-
nítványképzés kurzusunk is egy 
újabb fejlődési fázishoz érkezett. 
Az új stratégiánk tervét Petrőczi 
Kata Szidónia várkastélya és 12 li-
lioma névvel illettük, és a felújított 
kastély 12 szobájának kialakítá-
sát is ennek jegyében szeretnénk 
megvalósítani. Kialakult egy fi atal 
önkéntesekből álló munkacsapat, 
akik idejük, tudásuk, elképzelé-
seik jó részét ennek az álomnak a 
megvalósítására akarják fordítani. 
A 12 kastélyszoba tematizált be-
rendezésére és az ott folyó terápia 
kialakítására 12 erdélyi képzőmű-
vészt, írót, költőt, fi lmest kértünk 
fel. Vagyis hogy egy-egy bástya-
szobát „fogadjanak örökbe”, és 
maguk járuljanak hozzá a kialakí-
tásához” – vázolja a mintegy há-
rom évtizede működő Református 
Mentő Misszió terveit dr. Horváth 
Levente lelkipásztor, a szolgálat 
létrehozója és vezetője.
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Szabadulás a szenvedélybetegségből

A
z egyre nagyobb ká-
rokat okozó romániai 
medvetámadások fel-
számolása egyelőre a 
jövő ködébe vész. A 

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter által vezetett szaktárca 
eddigi próbálkozásait igyekszik 
derékbe törni a medveállomány 
korlátlan szaporodását zászlajára 
tűző „méregzöld” lobbi, amely-
nek nemzetközi hátterét és erejét 
jól mutatja, hogy az elhíresült 
ozsdolai vadászat híre bejárta a 
világsajtót. 

Az Agent Green nevű, 2009-
ben nemzetközi hátszéllel mega-
lapított zöldszervezet gyakorlati-
lag bolonddá tette a romániai és 
a nemzetközi sajtót, amikor olyan 

információkat és képeket tett köz-
zé, amelyek valóságtartalma a 
szakemberek szerint alapjaiban 
megkérdőjelezhető. A hírbe ho-
zott Artúr névre keresztelt medvé-
ről a környezetvédő szervezeten 
kívül egyrészt senki nem tud – a 
róla készült „bizonyító” fotók a vi-
lág bármelyik táján készülhettek. 
Másrészt a zöldszervezet aktivistái 
olyannyira nem ismerik a románi-
ai medveállományt, hogy szakmai 
blődségeket nyilatkoznak, ami-
kor azt állítják, hogy Artúr volt 
a legnagyobb romániai medve. 
Ezt azóta több vadgazdálkodási 
szakember is megcáfolta, aki jól 
ismeri a romániai medveállomány 
összetételét. 

A méregzöld civil lobbi nem új 
keletű Európában, és más konti-
nensen sem. Támogatóik döntik el, 
mikor mi a divatos téma, mit kell 
felkarolni, és milyen szakmai szer-
vezeteket kell megalázni, hiteltelen-
né tenni a közvélemény szemében. 
Ausztráliában és Amerikában en-

nek az őrületnek az egyik változata 
az, amikor az egészségesnek kikiál-
tott vegetáriánus életmód leple alatt 
kampányolnak az állattenyésztők 
ellen, sőt, olyan kisfi lmet is láttam, 
amikor az üzletben húsárut vásárló 
személyeket vegzálnak. 

Az RMDSZ-es környezetvédelmi 
miniszter, Tánczos Barna a Krónika 
Live nevű internetes tévéműsor e 
heti adásában beszélt a szaktárcá-
ra nehezedő hatalmas nyomásról, 
amikor a veszélyes medvék kilövé-
sét kézjegyükkel ellátó minisztériu-
mi tisztségviselőknek az ügyészek 
előtt kell magyarázatot adniuk 
döntéseikről. A Romániára jellem-
ző abszurditás újabb állomása ez, 
amely mögött valószínűleg olyan 
uniós érdekek állnak, amelyek 
egyféle állatkert szerepet szánnak 
az országnak, miután a kontinens 
többi részéből rég kiirtották a med-
vét s a többi védett ragadozót. 

A mai kormánypárt, az USR 
elődjeként számon tartott Dacian 
Cioloș-féle „szakértői” kormány 

szüntette meg 2016-ban a védett ra-
gadozók állományszabályozó vadgaz-
dálkodását, azaz betiltotta a medve, 
a farkas és a többi ragadozó vadá-
szatát. Öt év alatt robbanásszerű-
en megnőtt a romániai medve- és 
farkasállomány, az időnként jó-
váhagyott kilövési engedélyek 
pedig csupán töredékét jelentik 
az addigi szakszerű vadgazdálko-
dásnak. Ne higgyük azt, hogy az 
ultraliberális USR emberei mára 
megváltoztak volna a medvekér-
dés ügyében. Nagy valószínűség 
szerint a „magyar kézben” levő 
környezetvédelmi szaktárca érde-
mi lépések nélküli szélmalomhar-
cot folytat a székelyföldi megyéket 
egyre inkább megviselő medveká-
rok megelőzéséért. 

A román közvéleményt és a 
politikumot nem érdeklik a med-
vék emberáldozatai és hatalmas 
anyagi kártételei. A Keleti-Kárpátok 
vonulatának két oldalán fekvő né-
hány megye medveproblémája a 
károsult közösségeken kívül szinte 

senkinek nem éri el az ingerküszö-
bét. Ha viszont egy vadásztársa-
ság kilő egy medvét, az főbenjáró 
bűnnek számít. Közösségi fóru-
mokon a lelkes környezetvédők a 
vadászokat „meglincselik”, de az 
egyre szaporodó emberi áldozatok 
ügye iránt a legtöbben közömbö-
sek maradnak. Amíg a medve nem 
az ő szüleiket támadja meg, el sem 
hiszik, hogy a plüssmaciként si-
mogatott nagyragadozó ilyesmire 
vetemedhet. 

Mindez persze nem menti fel 
a politikusokat a felelősség alól. 
A kormányzati tényezőként szere-
pet vállaló RMDSZ feladata, hogy 
a környezetvédelmi szaktárca bir-
tokosaként sürgős megoldásokat 
találjon a székelyföldi közösségek 
életét megkeserítő medvekérdés 
rendezésére. Elsősorban a szakmai 
szervezetek, a vadásztársaságok 
bevonásával. Ez ugyanis kimon-
dottan szakmai és nem érzelmi 
kérdés, amit a „civilek” bármilyen 
felelősség nélkül felkarolhatnak.

Nem a medve, hanem a plüssmaci a játék

Makkay József




