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Lemondott a „kicsipoLgármester”

Átmenetileg falugondnok nélkül a borzontiak
A Caritas nélkül, önerőből tartja 
fenn a borzonti falugondnokságot 
Alfalu önkormányzata, döntött a 
testület. A példa nélküli döntés 
nem felelt meg György Szabolcs 
eddigi falugondnoknak, ezért in-
kább felmondott. 
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Napi rendszerességgel több 
mint tíz család szorul arra, 
hogy a falugondnok segítse, 

de Borzont majd minden lakója kérte 
már György Szabolcsot ügyes-bajos 
problémái megoldására. Augusztustól 
nincs, akit kérni, a falugondnok in-
kább a munkanélküliséget választotta. 

Hatodik esztendeje, hogy falu-
gondnokság működik Borzonton. 
Az Alfaluhoz tartozó elöregedő 
település lakóinak nagy segítség 
volt, hogy a helyi, a megyei önkor-
mányzat és a Caritas közös összefo-
gásával kisbusz állt rendelkezésre az 
utazásokhoz, a falugondnok orvos-
hoz vitte, hivatalos ügyeiket intézte 

vagy éppen bevásárolt a mozgás-
korlátozottaknak. 

2400 lejébe került ez Alfalu köz-
ségnek, a valós havi költség, 4000 lej 
fennmaradó részét a Caritas, illetve 
az utóbbi időben a megyei tanács is 
támogatta. Alfalu önkormányzata 
úgy döntött, saját kezébe veszi a 
falugondnokság fenntartását, egy 
mikrobusz vásárlására különített el 
összeget költségvetéséből. 

„Július 31-ig volt szerződése Alfa-
lunak a Caritasszal, én augusztus else-
jétől felmondtam” – mondja György 
Szabolcs volt falugondnok. „Szerettem 
ezt a munkát, de az új elképzelés, hogy 
a Caritas nélkül, csak az önkormányzat 
kezében legyen a gondnokság, nekem 
nem felel meg. Szeretném megtartani 
a jó viszonyt a községvezetőkkel és a 
falu lakóival egyaránt” – tette hoz-
zá. György Szabolcs azt is elmondta, 
hogy munkája során igyekezett eleget 
tenni mindenki elvárásának. Nem érti, 
miért döntött Alfalu önkormányzata 
az önállósulás mellett, az ő véleményét 
nem kérték ki. „A Caritas egy biztos 

háttér volt számomra, e nélkül nem 
vállalhatom tovább” – mondja a volt 
falugondnok. A hat éven át végzett 
munka összegzéseként elmondta, a 
borzontiak egy részének segítség, má-
soknak kényelem volt a falugondnok 
léte. Tizenhárom családot napi, heti 
rendszerességgel látogatott, de szinte 
minden borzonti igénybe vette alkal-
manként segítségét: kedvezményes 
áron szállította akár lakodalomba is a 
falubelieket, hivatalos ügyeiket intézte, 
kézenfekvő volt az is, hogy információ-

val tudott szolgálni intézmények nyit-
va tartásáról, formanyomtatványok 
kitöltési módjáról. A szerződés szerint 
az önkormányzat számára minimáli-
san hat külföldi utaztatást kellett vál-
lalni, ennek is maradéktalanul eleget 
tett. „Döntésemmel magamnak is bajt 
okoztam: munkahelyet kell keresnem. 
De azoknak az embereknek a legrosz-
szabb és legnehezebb, akik bíztak, 
tudták, hogy bármilyen problémájuk 
van, Szabolcsot kereshetik” – összegzi 
a volt falugondnok. 

hírfolyam

> Értelmet adni a becsületes munkának. „Ér-
telmet adni a kétkezi munkának, a hagyomá-
nyos együttműködés kultúráját visszaállítani, a 
falu-város közötti, bizalmon alapuló kereskedel-
mi rendszert újraéleszteni” – fogalmazta meg tö-
mören lapunk kérdésére Bányász József, a Gyula-
fehérvári Caritas vidékfejlesztési ágazatának ve-
zetője az intézmény célkitűzéseit, kifejtve, hogy 
stratégiai szempontból nagyon lényegesnek tart-
ja a hagyományos, becsületes kétkezi munkából 
megélni akaró vidéki ember életminőségének 

javítását. Mindennek elérésére négy projek-
tet dolgoztak ki. Egyrészt a felnőttképzés által 
olyan gyakorlati oktatásban kívánják részesíteni 
a falun élő embereket, amely biztosítja számukra 
a hiányzó tudást. Az igazgató szerint a kommu-
nizmus évei alatt a hagyományos gazdálkodás 
folytonosságában szakadás állt be a nagyüzemű 
kollektív gazdálkodás által, közben felnőtt több 
generáció, amelynek hiányoznak alapismeretei a 
gazdálkodást illetően. A felnőttképzés által ezt 
a hiányosságot próbálják pótolni. Az intézmény 
másik projektje a szaktanácsadás, melynek során 
szintén a gazdák segítségére sietnek a különféle 

tájékoztató jellegű útmutatókkal, hogy ezáltal 
pályázati pénzekhez juttathassák az embereket. 
A gazdáknak hiányos a román nyelvtudásuk, 
nem értik a román pályázati szöveget és útmuta-
tót, illetve sok esetben ódzkodnak attól a bürok-
ráciától, ami a pályázat lebonyolításával jár. „Ne-
künk az a dolgunk, hogy hidat építsünk a gazda 
és pályázatkiíró között” – magyarázta az igazga-
tó. A harmadik projektben modellezhető min-
tagazdaságokat szeretnének létrehozni mind 
az állattenyésztés, mind a növény- és gyümölcs-
termesztés terén. „Önfenntartó gazdaságokat 
szeretnénk létrehozni, olyan létesítményeket, 

amely egy-egy család számára biztos megélhe-
tést nyújt” – magyarázta Bányász, hozzátéve, 
hogy a hagyományos gazdaságokat már nem 
lehet feléleszteni, viszont ki lehet alakítani egy 
életképes gazdaközösséget. A negyedik projekt 
a falu-város közötti egészséges kapcsolat kiala-
kítását célozza, melynek során bizalmi viszonyt 
szeretnének kialakítani a városi emberek és a fa-
lusiak között. Magyarán egy olyan kereskedelmi 
kapcsolatot akarnak kialakítani, amelyben a vá-
roson élő hozzájuthat ahhoz a termékhez, amit 
falun könnyedén előállítanak, a gazdák pedig 
biztos vásárlóhoz juthatnak el.

Körkép

Ez volt az első szerződésbontás a Caritasszal

Nem volt még példa arra, hogy egy település szerződést bontson a Caritasszal, 
ebben Alfalu az első. György István polgármester elmondta, bízik benne, 
hogy jó döntést hozott a testület, folyamatban van a kisbusz megvásárlá-
sa, s bár szerették volna, ha György Szabolcs továbbra is vállalja a feladatot, 
az adott helyzetben meghirdetik állását. „Terveink szerint szeptemberben 
újraindul a borzonti falugondnokság. A szállítóeszköz ára mellett elkülöní-
tettük a havi 2400 lejes összeget, ebből próbáljuk fenntartani a szolgáltatást. 
Hogy elég lesz-e? Decemberben meghúzzuk a vonalat, összegzünk, értéke-
lünk, és ha kell, módosítunk” – szögezte le a polgármester.

Gyergyóiak is csatlakoztak a szom-
batra meghirdetett Nemzeti Gulyás 
Naphoz. A magyarok konyhaünne-
pén a világon sok helyen, sokan 
lakmároztak a szabadtűzön főtt fi-
nomságokból.

B. K.

Tárkonyos gulyásleves édes és 
füstös disznóhússal, csípős 
kolbásszal, kapros káposzta-

salátával – ezzel várták szombaton az 
ebbarátokat a gyergyószentmiklósi 
kutyamenhelyen. A Füles Egyesület 
egyetemben a Gyergyói Állat- és Kör-
nyezetvédő Egyesülettel a Nemzeti 
Gulyás Napot használta fel arra, hogy 
az önkénteseket, a kutyák ellátását 
segítő támogatókat megvendégelje. 
Negyven személyre főztek eleséget, 
így csatlakozva Csíki Sándor magyar-
országi gasztronómus felhívásához: 
legyen ez a nap a magyar konyha ün-
nepe szerte a világon.

Gulyást készítettek ugyanezen a 
napon Marosfőn a Földváry Károly 
Hagyományőrző Egyesület huszárai, 

Szárhegyen a KorKép művésztábor 
résztvevői, Benedek Árpád, a Gyergyói 
ízek őrzője, a Szabadtűzi Lovagrend 

gyergyószéki hadnagya pedig az Ani-
ta panzióban kínálta az általa készített 
gulyásfinomságot. 

az összetartozás eLedeLe

Nemzeti Gulyás Nap Gyergyószéken

remények és áLmok

Önkéntesek 
a gyergyói  

árvaházban
Remények és álmok címet vise-
lő gyermekrajz-kiállítással zárult 
az egy hónapos program pén-
teken. Az angliai önkéntesek, 
Adam és Laura ekkor búcsúzott 
a gyergyószentmiklósi gyerek-
otthon lakóitól.
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Kerek egy hónapon át Adam 
és Laura volt vendége a 
gyergyószentmiklósi gye-

rekotthonnak. Az ott lakó kicsikkel 
ízlelgették egymás kultúráját, ta-
nulták az angol nyelvet, játszottak 
közösséget építve. Az Erdélyben 
csíkszentmártoni bázisú Care2travel 
nonprofit szervezet célkitűzéseinek 
egyike ez: segíteni a helyi közössége-
ket, találkozási lehetőséget biztosíta-
ni angliai, amerikai és székely fiata-
loknak. Jackie Curtin programkoor-
dinátor Angliából érkezve elmondta, 
Gyergyószentmiklósra, Csíkszeredá-
ba és Szentegyházára érkeztek már 
egyetemisták önkéntesként. Segíte-
nek, ugyanakkor kirándulnak, ismer-
kednek a helyi közösségekkel. A szer-
vezet módot biztosít mindkettőre, 
megkeresi a fogadó intézményeket, 
gondoskodik az önkéntesek szállá-
sáról, étkeztetéséről, idegenvezető 
kíséri a kirándulásokon. „A médiából 
szerezve információkat az erdélyi ár-
vaházak helyzetéről, sokkal negatí-
vabb képre számítottunk. Itt tisztaság 
van, lelkes alkalmazottak dolgoznak 
a kicsikkel, ellenben nyolc gyerekre 
egy nevelő jut, és szinte folyamatosan 
pénzhiánnyal küszködnek” – elemzi 
a gyergyói gyerekotthon helyzetét 
Jackie Curtin. „Visszatérve Angliába 
próbálom még inkább reklámozni az 
önkéntességet, hisz látszik, szükség 
van itt ránk” – tette hozzá. A világ 
minden tájáról toborzott önkénte-
sek mellett az erdélyi fiatalokra is 
számítanak, hisz az érkezőknek szük-
ségük van tolmácsra. A balánbányai 
Péter József is önkéntesként kezdte a 
Care2travel szervezetnél, nemsokára ő 
lesz az erdélyi koordinátor. Elmondta, 
a segíteni és utazgatni program kölcsö-
nös előnyökkel jár mindenki számára, 
a hozadékát pedig akár a gyerekrajz-
kiállításon is nyomon követhetik az 
érdeklődők, ha a Nosztalgia kávéház 
kiállítótermébe látogatnak.

Kutyabarátok piknikje. A Füles egyesület megvendégelte a kutyák ellátását segítő támogatókat fotó: balázs katalin


