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Apa, anya külföldön
A járvány felerősítette a gyerekekben a szorongást

H A J N A L  C S I L L A

Múlt év végén 75 136-ra csök-
kent azoknak a hazai gye-
rekeknek a száma, akik-

nek a szülei közül az egyik dolgozik 
külföldön, ez 13 százalékkal keve-
sebb, mint egy évvel korábban. 13 
253 olyan gyereket tartottak nyil-
ván 2020 végén, akinek anyja mel-
lett az apja is külföldön dolgozott, 
ez 16,4 százalékkal kevesebb, mint 
2019 decemberében volt – derül ki 
az Országos Gyermekjogvédelmi és 
Örökbefogadási Hatóság (ANPDCA) 
adataiból. Bár Székelyföldön nem 
kimagaslóan nagy az itthon ha-
gyott gyerekek száma, mégsem is-
meretlen a jelenség. A világjárvány 
pedig igencsak megnehezítette a 
szülőkkel való találkozást.

Nem minden távozást
jelentenek be

A tavaly októberben összeállított ki-
mutatás szerint Kovászna megyében 
összesen 1346 olyan óvodás és isko-
lás gyereket tartottak nyilván, akik-
nek esetében legalább az egyik szülő 
külföldön vállalt munkát. 1085 olyan 
gyerek szerepel a tavalyi nyilvántar-
tásban, akinél csak az egyik szülő 
dolgozik külföldön, míg 152 gyerek 
esetében mindkét szülő külföldön 

vállalt munkát, továbbá 109 olyan 
gyerek szerepel a nyilvántartásban, 
akit egy szülő nevel, és külföldön vál-
lalt munkát. A tanfelügyelőség 2021 
második félévének adatai szerint ez a 
szám még tovább nőtt, összesen 1452 
gyereket hagytak itthon a Kovászna 
megyei szülők – egyik vagy mindket-
tő. Ebből 223 gyerek még óvodásko-
rú, és 1229 iskolás. Olyan eset is van, 
hogy egyik szülő dolgozik külföldön, 
de hazajön, majd ismét visszamegy 
pár hétre, tehát nincs kint huzamo-
sabb ideig, az ilyen eseteket nem 
biztos, hogy bejelentik a családok 
– közölte Zágoni Imola, a Kovászna
megyei tanfelügyelőség képviselője. 

Maros megyében jelenleg 2135 
olyan gyereket tart nyilván a tan-
felügyelőség, akinek egyik vagy 
mindkét szülője legalább hat hó-
napja külföldön dolgozik – tájé-
koztatott Irimie-Matei Camelia, 
a Maros Megyei Tanfelügyelőség 
sajtófelelőse. Ez a szám jóval maga-
sabb volt 2017-ben, amikor a jelen-
tés szerint 3914 Maros megyei gye-
rek nélkülözte a szüleit legalább fél 
évre. A jelenség tehát fokozatosan 
csökkenő tendenciát mutat Maros 
megyében.

Több mint félezerrel nőtt 
az itthon hagyottak száma

Növekvő tendencia jellemzi viszont 
Hargita megyét az itthon hagyott 

gyerekek tekintetében. A tanfel-
ügyelőség idei statisztikája szerint 
426 gyereket hagyott itthon mindkét 
szülője külföldi munkavállalás mi-
att, 99 olyan gyerek van, aki mellől 
az egyetlen családfenntartó távozott 
külföldre, 1653 gyerek esetében pe-
dig az egyik szülő költözött külföld-
re munka miatt – tudtuk meg az ada-
tokat Cristinel Glodeanutól, Hargita 
megye főtanfelügyelő-helyettesétől. 
Összesen tehát 2178 gyereknek dol-
gozik jelenleg külföldön egyik vagy 
mindkét szülője Hargita megyében. 
Négy évvel ezelőtt ez a szám még 
csak 1677 volt, vagyis az elmúlt négy 
évben 501 gyerekkel több maradt itt-
hon szülők nélkül. Míg 2017 végén 
186 olyan gyereket tartottak szá-
mon, akinek mindkét szülője távol 
volt, addig idén már 426-ra nőtt ezen 
gyerekek száma.

Naponta beszélgessenek 
a gyerekkel

A külföldön dolgozó szülők hiánya 
a statisztikai adatokon túl drámai 
változásokat okozhat a család, de 
főként a gyerekek életében. Sú-
lyosbíthatja a gyermekek fejlődé-
sére gyakorolt negatív hatásokat, 
amelyek közül az egyik az isko-
lából való kimaradás kockázata, 
viselkedészavarok, elmagányoso-
dás és elidegenedés. Anca Stamin, 
a Mentsétek meg a gyermekeket! 

Alapítvány programkoordinátora 
nemrég arról számolt be, hogy a 
világjárvány felerősítette az itthon 
maradt gyerekekben a szorongást 
és az aggodalmat a külföldön ra-
gadt szülők iránt, de az itthon ma-
radt szülők vagy a gyerekeket ellátó 
nagyszülők mindennapjait is meg-
nehezítette a járvány. Anca Stamin 
szerint a negatív hatások mértéke 
attól függ, hogy a szülők miként ké-
szítik fel a gyerekeket távozás előtt 
és hogyan tartják velük a kapcso-
latot. Nagyon fontos, hogy napon-
ta kommunikáljanak, és lássák is 
egymást a videóhívások segítségé-
vel, illetve a szülő ígéretének betar-
tása is lényeges – vagyis ha megí-
géri, hogy hazajön karácsonyra, 
akkor tartsa be az ígéretét – mondja 
az alapítvány képviselője. Az is 
számít, hogy kire bízzák a gyere-
ket, amikor elmennek, fontos, hogy 
már előzőleg legyen a gondozó és a 
gyerek között egy erős érzelmi ka-
pocs. A szakember azt ajánlja, hogy 
a szülők várják meg, amíg a gyerek 
betölti a hét évet, ha pedig mégsem 
várhatnak, akkor csak az egyik 
szülő vállaljon külföldi munkát. 
A Mentsétek meg a gyermekeket! 
Alapítvány egy weboldalt is létre-
hozott (copiisinguriacasa.ro), ame-
lyen a külföldön dolgozó szülők, az 
itt maradt gyerekek és az őket ellátó 
nagyszülők vagy más gondozók tá-
jékozódhatnak jogi és érzelmi kér-
désekben, de bárki megoszthatja 
saját történetét is az oldalon.

Nagyon fontos, hogy a külföldön 
dolgozó szülő napi szinten 
kommunikáljon az itthon maradt 
gyerekével

▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

Perelik 
a környezetvédőt
Beperelik az Agent Green 
környezetvédő egyesület kép-
viselőjét, aki azzal vádolta meg 
Emanuel von und zu Liechtens-
tein Ausztriában élő herceget, 
hogy Románia legnagyobbnak 
titulált medvéjét lőtte ki Há-
romszéken. Május elején nagy 
port kavart az ügy: az Agent 
Green és a VGT egyesület vá-
dolta meg a herceget. Az eset 
következményeiről a napok-
ban Dimitrie Sturdza herceg 
beszélt, akinek vadászkastélya 
van a Maros megyei Libánfal-
vához tartozó Disznópatakán. 
Sturdza a Zi de zi napilapnak 
nyilatkozott az Európa legna-
gyobb medvéjének kikiáltott, 
Arthurnak nevezett példány 
lelövése kapcsán. A herceg, 
aki nagy vadász, arról beszélt, 
hogy Romániában Nicolae 
Ceaușescu idejében 4000 med-
ve volt, most pedig 8000–12 
000 nagyvad él. Elmesélte, 
hogy a Görgény-völgyi va-
dászkastélya közelében egy 
medve megölte egyik kutyáját, 
és a környéken legalább négy 
példány tanyázik, így már nem 
lehet, nem tanácsos az erdő-
ben sétálni. A herceg szerint 
az Agent Green vádaskodása, 
miszerint Emanuel von und zu 
Liechtenstein Ausztriában élő 
herceg lelőtte Arthurt, Európa 
legnagyobb medvéjét, alapta-
lan. „Gabriel Păun, az Agent 
Green aktivistája hazudott, 
mert még Romániában sem a 
legnagyobb példány volt, amit 
lelőttek. Egyszer Ceaușescu 
egyik vadászaton lelőtt egy 
670 pontra értékelt medvét, 
én is lőttem egy 620 pontosat. 
Arthur még a 600 pontot sem 
érte el” – mondta a herceg. 
Hozzátette, nevetséges az is, 
hogy a helybéliek, a falusi em-
berek Arthurnak nevezték vol-
na a nagyvadat. „Az egyesület 
képviselője lejárató kampányt 
indított Emanuel von und zu 
Liechtenstein ellen. Becsület-
sértésért be fogjuk perelni, 
és egymillió euró kártérítést 
kérünk. Az összeget, amit 
megítél a bíróság, a medveká-
rokat szenvedett családoknak 
ajánljuk fel” – nyilatkozta 
Dimitrie Sturdza. 

Medvekárok
Hat bárányt, egy juhot, valamit 
több nyulat is elpusztított egy 
medve Csíkajnádon vasárnap 
hajnalban – tájékoztatott egy 
olvasónk. A vadállat először a 
120-as számú lakóház udvarán 
haladt át, ahol megölte a házi-
állatokat, azt követően a szom-
szédos, 122-es számú lakatlan 
házhoz ment át, ahol a kerítést 
rongálta meg. Ezután Ajnád 
központja felé vette az irányt, 
ahol a templommal szemben 
ismét lebontott egy kerítést, 
illetve az udvaron lévő kukát is 
„átnézte” – tudtuk meg.

• RÖVIDEN

• Nincsenek pontos számadatok arról, hogy hány gyermek marad itthon, miután
az egyik vagy mindkét szülő hosszabb időre külföldre távozik munkavállalás céljá-
ból, hiszen sokan be sem jelentik a hatóságoknak. Székelyföldön sem ismeretlen
a jelenség, Hargita megyében például a tanfelügyelőség nyilvántartása szerint fél-
ezerrel nőtt az itthon hagyott gyerekek száma az elmúlt négy évben. Maros megyé-
ben azonban csökkenő tendenciáról számoltak be.




