
A székelyudvarhelyi Nagy Sándor-
Lajos és felesége évekig mindent 
elkövetett, hogy autista fiuk állapo-
tán változtasson: orvostól orvosig 
jártak, ám senki nem tudott megfe-
lelő diagnózist felállítani, így a gye-
rekük fejlesztésére és oktatására 
irányuló törekvéseik mind kudarc-
ba fulladtak. Ekkor született meg az 
ötlet, ha nem megy másnak, majd 
megcsinálják ők. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Egy évvel ezelőtt Szent Ferenc 
Egyesület a Sérült Gyerekekért 
névvel egy civil szervezetet 

jegyeztettek be. Intézményeket, vál-
lalkozásokat, alapítványokat kerestek 
fel, támogatást remélve, illetve „közö-
sen könnyebb” címszó alatt a hasonló 
sorsú családokat is felkutatták. Tervük 
is volt: egy nappali foglalkoztató köz-
pont kialakításában gondolkodtak, 
egyfajta speciális óvodában, ahol a 
szellemi és fizikai fogyatékkal élő kis-
gyerekek szakszerű nevelésben része-
sülhetnek. Bár a térségben működnek 
hasonló tevékenységi körű alapítvá-
nyok, azt tapasztalták, ezek helyhiány-
nyal küszködnek, új gyerekek befoga-
dására nincs lehetőségük. A szerencse 
melléjük szegődött, Pethő József felka-
rolta őket, a vállalkozótól a II. Rákóczi 
Ferenc utcában egy nagy méretű há-
romszobás lakást kaptak, ahol addig 
maradhatnak, amíg egy, a céljuknak 
megfelelőbb helyre találnak. Romá-
niában az ilyen jellegű tevékenység, 
mint amit Nagyék folytatnak, nem 
részesül semmilyen állami támoga-
tásban, így az óvoda működtetéséhez 

szükséges összes költséget ők és támo-
gatóik fedezik – a központba járó gye-
rekek szüleitől nem kérnek el pénzt. 
A lakást is helyi vállalkozások segítsé-
gével sikerült bebútorozniuk, illetve 
mivel tevékenységükhöz sok kellék, 
didaktikai eszköz kell, ezeket több-
nyire saját maguk állítják elő: az egyik 
szobában például pizzásdobozok hal-
maza fogad, ezekben a kommuniká-
cióhoz szükséges tematikus kártyákat 
tárolnak. „Alkalmazottjuk” is van, 
Csatószegről érkezett egy gyógype-
dagógus, akivel közösen rendszeresen 
új nevelési, fejlesztési módszerek után 
kutakodnak, hogy a hozzájuk járó 
gyerekeknek a legmegfelelőbb kép-
zést tudják nyújtani. Közel harminc 
családdal állnak kapcsolatban, jelenleg 
pedig nyolc, négy és hét év közötti gye-
rek jár a speciális „napiba”. Többségük 
halmozottan sérült, beszélni sem tud-
nak, kártyákkal tartják a külvilággal a 
kapcsolatot. Egy különös világ ez, az 

egészséges ember, ha nem találkozik 
vele, el sem tudja képzelni, hogy ilyen 
is létezik, pedig nagyon sok olyan 
család van Székelyudvarhelyen is, 
amelyiknek valamilyen fogyatékkal 
élő gyereke van. Ez nem azt jelenti, 
hogy nincs remény, nem lehet az ál-
lapotukon változtatni: az egyik fiú 
például amikor Nagyék központjába 
érkezett, a fejét sem tudta felemelni, 
most már egy kicsit a lábait is moz-
gatja, egy hallás- és beszédkárosult 
kislány pedig elkezdett mondikálni. 
Nagy Sándor hosszú távú terveik-
ről is beszámolt: a városszélén vásá-
rolnának telket, ahol egy korszerű 
fejlesztőközpont mellett műhelyek 
is működhetnének, hisz a gyerekek 
megnőnek, és kelleni fog nekik vala-
milyen elfoglaltság, tevékenység. Bár 
támogatókból nincs hiány, munká-
juk folytatásához jól jön a segítség: 
Nagy Sándor-Lajos a 0766–279108-
as telefonszámon érhető el. 
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A speciális napköziben tematikus kártyákkal kommunikálnak fotó: máthé lászló ferenc

SzENt FErENc EgyESüLEt A SérüLt gyErEkEkért

„Ha nem megy másnak, megcsináljuk mi!”
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> Szemétszedés a zeteváraljai gátnál. Szom-
baton a zeteváraljai víztározónál szemétszedé-
si akciót szervez a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület. A gyülekező reggel ki-
lenc órakor lesz a gát melletti színpadnál. Mint 
Benzár László az egyesület részéről közölte, vár-
ják a horgászokat és a természetbarátokat, akinek 
fontos a környezet. „Ez jó alkalom a horgászok 
számára is, hogy a kötelező éves közmunkájuk 
egy részének eleget tegyenek. A Nagy-Küküllő 
és Sikaszó patakok völgyében sajnos sokan a víz-

be dobálják a hulladékot, ami a gát vizében gyűl 
fel, emellé még társul a gondatlan turisták és 
horgászok által hátrahagyott mennyiség is. Saj-
nos nem tűnik el nyomtalanul a felhalmozódott 
hulladék, a ronda látvány mellett még szennyezi 
a környezetet is” – magyarázta Benzár, aki arra is 
kitért, hogy ily módon kívánják felhívni az em-
berek figyelmét az egyre súlyosbodó környezeti 
problémára, a szemetelésre. 

> Székelyföldi Lassúsági Pipaszívó Verseny. 
Május 21-én, szombaton a Plébános étteremben 
a Székelyudvarhelyi Polgári Pipaklub nyolcadik 

alkalommal szervezi meg a Székelyföldi Lassú-
sági Pipaszívó Versenyt. Kilenc csapat vesz részt, 
közel negyven versenyző áll rajthoz a délután 4 
órakor kezdődő versenyen. Többek között jelen 
lesz a Magyar Pipaszövetség új elnöke, Bajusz 
Géza is, valamint rajthoz állnak korábbi világ-
bajnokok, Horváth Tamás, Trubacs Tivadar 
és Sümegi Sára is. A verseny nyilvános, bárki 
megtekintheti, illetve egyéni kategóriában be is 
nevezhet: a nevezés 15 órától kezdődik a hely-
színen, a rajt pedig 16 órakor lesz – tájékoztatott 
Orosz-Pál Levente, a Székelyudvarhelyi Polgári 
Pipaklub elnöke.

> Nárciszfesztivál Oroszhegyen. Május 
21–22-én nárciszfesztivált rendeznek Oroszhe-
gyen. A helyi kulturális és ifjúsági egyesület által 
szervezett esemény szombat délelőtt focitorná-
val kezdődik, délután off-road-bemutató lesz a 
homokbányánál, este pedig táncházba várják 
az érdeklődőket, a talpalávalót a magyarlapádi 
zenészek húzzák. Vasárnap tíz órától a parajdi 
fúvósok biztosítják a térzenét a központban, 11-
től ünnepi szentmisére kerül sor, és bemutatko-
zik az oroszhegyi asszonykórus is. Délben a kul-
túrotthonban ünnepi műsort tartanak, délután 
pedig kirándulnak a nárciszrétre.

Udvarhelyszék-szintű hadifogoly- 
és veterántalálkozót rendeznek 
május 28-án kányádban. A Hargi-
ta Népe médiatámogatását élve-
ző eseményt másodjára szervezik 
meg: a „nehéz idők tanúi” közül 
tavaly óta kilencen eltávoztak az 
élők sorából.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„A fogsággal kapcsola-
tos ér dek lődésemet a 
falus tár sam mal, Györfi 

Áron bácsival való találkozásom ala-
pozta meg. Újdonságként éltem meg, 

hiszen egyáltalán nem voltam képben 
a témát illetően. Utána több hadifo-
gollyal és háborús veteránnal találkoz-
tam, akiknek láthatóan nagy örömet 
jelentett az, ha valaki meghallgatja 
őket, amikor a nehéz időkről mesél-
nek” – meséli a kezdetekről a huszon-
öt éves ötletgazda Gál Barna, a Szent 
László Kistérségi Társulás menedzsere. 
Tavaly megpróbáltak mindenkihez el-
jutni, biztatva őket a találkozásra: har-

minckét település öreg harcosai gyűl-
tek össze Ócfalván: „Mély érzelmek  
és élmények kavarodtak fel bennük: 
néha együtt sírtunk, emlékeztünk, 
kacarásztunk. A közös szinte minden 
történetben az, hogy mindannyian 
rendelkeztek egy olyan erénnyel, ami 
hazasegítette őket. Bartalis Jóska bácsi 
révén egy hadinapló is kezünkbe ke-
rült, amelyben olvashattunk a katona-
ságban eltöltött időről és a harctéren 

zajló történésekről. Remény és bizako-
dás hangja üti fel gyakran a fejét a nap-
lóban, hogy »a nehéz utat meg tudják 
futni« és az út vége felé mesélhessenek 
nekünk, az itthonmaradottaknak” 
– emlékezett vissza a találkozó első 
kiadására Gál Barna. A fiatalember 
azt mondja, több olyan hadifogoly 
van, akinek sajnos a betegágya mellé 
kellett leüljenek. „Megható, amikor a 
kezünket fogják, nem tudnak beszél-

ni, mozogni, de ha a fogságot említ-
jük, akkor könnycseppek gurulnak 
le az arcokon.” Tavaly óta kilencen 
eltávoztak az élők sorából, ezért Gál 
azt mondja, kötelességének érezte, 
hogy ismét megörvendeztesse a talál-
kozóval a székely hősöket, lehetőséget 
adjon a találkozásra. „Nagy örömöt 
jelentett számomra, hogy Farkaslaka, 
Máréfalva és Oroszhegy fiatalsága 
felkarolta az ötletet és közösen tiszte-
leghetünk a megfáradt katonák előtt. 
Fontos, hogy ki tudjuk fejezni tisztele-
tünket, nagyrabecsülésünket, hogy ne 
rejtőzzön a feledés homályába semmi, 
amit elmondanak nekünk.”

Öregbakák találkoznak


