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> Életmód férfiszűkében. Segítő szakmát 
tanuló, illetve hivatásként űző gyergyói és egri 
fiatalok Életmód-táborát zárják ma a Csiky-
kertben. A szakma elnőiesedését mutatja az is, 
hogy a 30 táborozóból csupán kettő férfi. Az 
egri Esterházy Károly Főiskola és a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem szociális 
tanszékének közös Életmód-tábora zajlik a 
Csiky-kertben a Nemzeti Civil Alap támoga-
tásával. Egészségnevelés, egészségtudatosság, 
prevenció témakörben készült projekteket 

mutattunk be, lehetőséget biztosítottunk a 
csapatépítésre, és a táborozók sorra látogatták 
már a gyergyói, fiatalokkal foglalkozó szociá-
lis intézményeket is – tudtuk meg Dániel Bo-
tond gyergyószentmiklósi szervezőtől. – Az 
egészségre nevelés, a drogprevenció az alap-
témák közé tartozik, az itt lévő fiatalok pedig 
egyrészt saját élményeiket és javaslataikat el-
mondva segíthetik a szakemberek munkáját, 
ugyanakkor segítő szakmát választva maguk 
is meríthetnek ebből ötleteket munkájukhoz 
– mondta Klement Mariann, az egri tábor-
szervező, egyetemi tanár. További közös prog-

ramokat terveznek az egriek és gyergyóiak a 
segítő szakmákban dolgozóknak. Arra a kér-
désre, hogy a táborlakók között miért ilyen 
kevés a férfi, Klement Mariann elmondta: 
ez mindkét országban közös probléma, nagy 
igény lenne e szakmában a férfiak jelenlétére, 
hisz sok az egyszülős család, a gyerekeknek 
hiányzik a férfipéldakép. A segítő szakmában 
dolgozók kellene ezt pótolják, viszont mivel 
szinte minimálbérért dolgozik a segítő, tár-
sadalmunkban pedig a férfira hárul a család-
fenntartó szerep, csak elvétve akad, aki vállalja 
ezt a hivatást. (Balázs Katalin)
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„Mind az ausztriai püs-
pököm segítsége, 
mind az itt honiak 

befogadó készsége szükséges 
volt ahhoz, hogy a szülőfölde-
met támogathassam”  – hangsú-
lyozta Vencser László kanonok 
Húsz év itthon és otthon című 
előadásában.

A jubiláló egyházi szemé-
lyiség a konferenciát megelő-
zően hálaadó szentmise kereté-
ben idézte fel 40 évvel ezelőtti 
pappá szentelését. A kanonok 
– aki korábban a Gyulafehér-
vári Caritas igazgatója volt és 
akinek a nevéhez fűződik a 
gyergyószentmiklósi Szent Er-
zsébet Öregotthon létrejötte – 

beszédében hangsúlyozta, „száz-
szor gondolja meg magát, aki 
innen el akar menni”, ugyanis 

az idegeneket sehol nem várják 
tárt karokkal, és sehol nincs kol-
bászból a kerítés. Mint mondta, 

hivatása szólította külföldre, és 
húsz évnek kellett eltelnie, hogy 
linzi lakásában otthon érezze 

magát. Vencser a konferencián 
három kívánságot fogalmazott 
meg: „a három magyar politikai 
alakulat tudjon együttműködni 
az itthon maradottak érdekében; 
a Gyulafehérvári Főegyházme-
gye vegye fel a Gyulafehérvár–
Csíksomlyó Főegyházmegye ne-
vet; valósuljon meg a székelyföldi 
területi autonómia”.

A konferencián dr. Jitianu 
Liviu kancellár, egyetemi ad-
junktus a Mi számít idegennek, 
és a szülőföld hogyan tekint az 
elvándorlókra? kérdéskört bon-
colgatta.

Bányász József, a Gyulafehér-
vári Caritas vidékfejlesztési ága-
zatának vezetője előadásában A 
külföldről hazafelé irányuló segít
ség gyakorlati területei a szé kelyföldi 
vidék és a szociális szol gáltatások 
szemszögéből témá ról értekezett, 
hazatérésre biztatva az idegenbe 
távozottakat. Dr. Szakács F. Sán-
dor, a csíksomlyói Jakab Antal 
Tanulmányi és Felnőttképzési 
Központ, valamint a Salvator 
Hotel igazgatója Csíksomlyó sze
repe a magyar–magyar kapcso
latokban címmel tartott elő-
adást, illetve Varga János, a bécsi 
Collegium Pazmaneum rektora 
Egy nemzet vagyunk címmel osz-
totta meg eszmefuttatását.

Vencser László szombaton részt vett Gyergyószárhegyen a Tatárdombnál szervezett megemlékező szentmisén is fotó: jánossy alíz
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Az otthoniak segítése távolról


