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ka együttesével, Zsuzsa szerint há-
rom gyermekük – a 17 éves Kristóf, 
a 13 éves Kinga és a 10 éves Ádám 
– már az anyaméhben is csoporttag 
volt. Férje, Daniel az együttes önkén-
tes munkatársa, amiben teheti, segít, 
legyen az síoktatás, közös zenélés, 
de még fellépéseken is láthatjuk.

„A svájci Vöröskereszt részéről jött 
önkéntesként a gyermekotthonhoz, 
ott ismerkedtünk meg. Ő volt a legér-
dekesebb a svájci önkéntesek közül, 
minden érdekelte, mindig egy kis szó-

tárral járt, és nagyon hamar megta-
nult magyarul. Amikor tudott, vissza-
tért, mert szerette az itteni munkát. 
Így alakult ki a Jóisten által irányított 
szerelem köztünk. Szoktam monda-
ni a fi atal lányaimnak, hogy van egy 
nagy szerelem, és van az igazi, ő volt 
számomra az igazi, mert előtte volt 
egy nagy szerelem is. Ő a mi Danink, 
aki külön színfoltja a társaságnak, a 
fi atalok is nagyon felnéznek rá, sokan 
a lányok közül is mondogatják, hogy 
ilyen támogató férjet szeretnének ők 
is” – nevet nagyot Zsuzsanna.

Daniel Svájcban dolgozik hegymá-
szó vezetőként, ezért időnként ha-
zajár. A család kétnyelvű, Zsuzsanna 
férjével magyarul beszél, Daniel a gye-
rekekkel pedig csak svájci németül. 
„Nagyon szereti itt. A legnehezebb az 
volt, hogy nem volt múltja, minden is-
merőse általam lett. Nekünk Csomor-
tán felé húz a szívünk, hálás vagyok, 
mert a csomortáni férfi ak befogadták, 
szeretik, elfogadták különlegességét” 
– jegyzi meg. Egyszer majd Csomor-
tánba költöznek – tervezik.

Svájci típusú csíksomlyói otthonuk-
ban pezseg az élet. Zsuzsanna itt is so-
kat foglalkozik a gyerekekkel, sokszor 
hétvégén is nagy gyermektársaságok 
gyűlnek össze.

„Szegény lennék, 
ha nem itt dolgoznék”

Fárasztó-e az, amikor az ember 
gyermeklelkekkel dolgozik, és nem 
szabad csüggednie? Fáj-e, ha kire-
pülnek? – tevődik fel a kérdés. „Meg 
kell keressem azt a helyet, ahol úgy 
tudok feltöltődni, hogy ne tűnjön fel 
másnak, de próbálom azt is megmu-
tatni, hogy ha nehéz, akkor is meg 
kell oldani. Meg kell keresni azt a 
helyet, ahol tudod végezni a dolgo-
kat. Ahol akadályok vannak, onnan 
tovább kell lépni, hiszen mindenki-
nek megvan az a hely, ahol számí-
tanak rá, ahol ő fontos. És nem, ez 
nem menekvés, túl kell tudni lépni 
a nehézségeken” – magyarázza ha-
tározottan.

Tulajdonképpen teljesen más he-
lyen vannak a szívében a saját gyerme-
kei, és külön vannak azok a gyerme-
kek, akik időszakosan az élete részei. 
„Volt egy kislány, akit nagyon szeret-
tünk, 17 évesen kilépett a rendszerből. 

Azt kérdezte egy másik lány, hogy 
szomorú vagyok-e? Nem – mondtam 
–, mert itt vagy te helyette. El kell tud-
ni engedni, bár nagyon nehéz. Főleg, 
amikor úgy mentek el régebben, hogy 
el sem köszöntek. Nagyon kevesen 
tudták megcsinálni, hogy elmondják, 
köszönöm, továbblépek. Arra tanítom 
az új generációt, hogy amikor lépni 
akarnak, megtehetik, csak méltóság-
gal tegyék, beszéljük meg. Tudom, 
hogy nekik sem könnyű. Eleinte ne-
héz volt, nem voltam felnőve az elen-
gedési folyamathoz, fi atal voltam, de 
most már én is megtanultam, hogy 
ez az élet rendje, csak úgy menjenek 
el, hogy mindenkinek jó legyen.” Sok 
nehéz sorsú gyermek számára nem-
csak az édesanya helyett a pótanya-, 
hanem a nagymamaszerep is ráhárul. 
Ő az, aki a gyermekkorukról mesélt 
nekik, de sokszor kérik arra, hogy a 
saját gyermekkoráról meséljen.

Zsuzsanna édesapja révén fél láb-
bal gyimesi csángó – meséli büszkén. 
„Van egy olyan fényképem, amelyen 
édesapám egy mulatós asztalnál 
pohárral a kezében énekel. Szok-
tam mondani, hogy ez az én zenei 
diplomám. Egy örökölt tehetség tu-
lajdonképpen. Édesanyámtól a kéz-
ügyességet örököltem. Hála Istennek 
egy nagyon gazdag tudású szülők 
gyermeke vagyok, akkor is, ha na-

gyon szegényen éltünk, de azokat az 
értékeket, amelyek fontosak, mind 
átadták. Soha nem beszéltek nekünk 
nemzetiségi kérdésekről, de egyszer, 
amikor lehúztam nagyapám csizmá-
ját, azt kérdezte, látod-e leányka, mi 
van a lábamon. Letekerte a lábáról a 
román zászlót, azt hordta kapcaként, 
és azt mondta, büszkén taposok ezen 
egész nap. Ennyi volt, és én ezt soha el 
nem felejtem. Igen így kell éljünk, ne 
beszéljünk róla, hanem éljük meg. Ta-
podjunk minden nap azon, ami fáj.”

Zsuzsanna idén lesz ötvenéves, de 
azt mondja, olyan gazdag, élmény- és 
érzelemdús élete volt, hogy százötven 
évre is elegendő lenne. „Ki merem 
jelenteni, hogy a helyemen vagyok. 
Jól mentem férjhez, és erre büszke 
vagyok, mindig is három gyerme-
ket szerettem volna, ez is sikerült. A 
munkámat nagyon szeretem, ezért 
is nem mentem Svájcba, hiszen érez-
tem, hogy rám itt szükség van, én itt 
fontos vagyok. S hálás vagyok Ger-
gely Istvánnak, Tisztinek, aki mellett 
dolgozok, és aki évek óta felkarolja, 
támogatja, értékeli a mi kis közössé-
günket.”
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Hisz abban,
hogy a lélek-
nek érintkez-
nie kell a
zenével.

Zsuzsanna idén 
lesz ötvenéves, 
de azt mondja, 
olyan gazdag, 
élmény- és 
érzelemdús 
élete volt, hogy 
százötven évre 
is elegendő 
lenne
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