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> Tölgyesi kezelőközpont-bővítés. 
„Ezzel a lépéssel nem oldjuk meg a problé-
mát, de pár embernek, családnak könnyebb 
lesz az élete” – így foglalta össze a tegnapi 
esemény lényegét Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke Gyergyószentmiklóson. A he-
lyi Ápolói és Gondozói Központban írták 
alá azt a szerződést, mely által elkezdődhet 
a Gyergyótölgyesi Neuropszichiátriai Re-
habilitációs és Rekuperációs Központ épü-
letének bővítése és felújítása. Elekes Zoltán, 
a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként 
működő Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője és 
Balázs-Bécsi József, az Impex Auróra Kft. 

vezetője látta el kézjegyével a szerződést, így 
napokon belül elkezdődik a héjazatcsere, te-
tőtér-kialakítás, külső terasz kiépítése, illetve 

a kerítések felújítása. A korszerűsítést a Re-
gionális Operatív Program 3.2-es tengelyén 
nyert pályázatból finanszírozzák, amelynek 

teljes költségvetése több mint 1,7 millió lej, a 
kétszázalékos önrészt, valamint az előfinan-
szírozást a megyei tanács biztosította. A tíz 
hónap alatt megvalósítandó munkák révén a 
központban 33-ról 50-re nő a szellemi sérül-
tek ápolását biztosító intézmény befogadó 
képessége – közölte Cristina Bende, a töl-
gyesi központ vezetője.  Nem véletlen, hogy 
a gyergyó szentmiklósi Ápoló és Gondozó 
Központban került sor a szerződéskötésre; a 
tölgyesi ingatlan bővítése során ugyanis oda 
kerül át több, eddig Gyergyószentmiklóson 
ápolt beteg. Egy másik projekt révén pedig 
hamarosan lehetőség nyílik a szentmiklósi 
ingatlan korszerűsítésére, átalakítására is. 

Körkép

Ott, ahol a közfalat is rendszere-
sen kiverték, nem csak az abla-
kokat, ahonnan csempekályha-
ajtóval tértek haza a bent járók, 
ma kettős sorban indul tanórára 
a diákság, nemsokára virágtartók 
kerülnek osztálytermekbe, folyo-
sóra. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Naponta okozott bosz-
szúságot, évente jelentős 
pénzkiadást a téglagyári 

roma iskola. Minden iskolakezdés-
kor toldozták-foldozták az amúgy 
alig páréves ingatlant, mégis hetek 
alatt romhalmazzá vált. A tanu-
lók és szüleik magukénak tekintve 
a tanodát, nem kímélték sem hét 
közben, sem hétvégén, amikor a 
Hit Gyülekezetének vezetője oda-
bent próbálta jobb útra terelni a 
nyájat. Iskolakezdéskor döntött 
Gyergyószentmiklós önkormány-
zata: ez az utolsó alkalom, amikor 
pénzt áldoznak az ingatlanra. A 
romák lakhelyének szomszédságá-
ban esélytelen rendet teremteni, az 
iskolának egy központi ingatlant 
kell keríteni. Az iskolának megfele-
lő ház keresése azonban, úgy tűnik, 
immár nem sürgős.

Isten küldte Kálmánt
A Vaskerteshez tartozó roma is-

koláról új híreket hallottunk: olyan 
rend van, hogy a közel száz nebuló 
kettes sorban áll, s azt tervezik, a 
folyosókra virágokat helyeznek. 
„Alig hittem a fülemnek, amikor 
jött a gondnok, s virágtartókat 
kért. Régieket, azt mondta, majd 
átfesti, felújítja, kell a téglagyár-
hoz” – mondja egy vaskertesbeli 
alkalmazott, hozzátéve: „Nekünk 
Isten küldte Kálmánt”.

Csata Emese intézményigazga-
tó világosít fel a változás hátteréről: 
a rongálások megállítása érdeké-
ben szorgalmazták egy ügyintéző 
alkalmazását az iskolához. Volt egy 
pedagógusi félállás, hozzá kapott 
a tanintézmény egy fél kisegítő 
posztot, így sikerült meghirdetni 
az állást, s egy hónapja alkalmazni 
Tamás Kálmánt, aki korábban éve-
kig volt mezőőr a polgármesteri 
hivatal keretében, így jól ismerte a 
romákat. 

Az igazgatónő elmondta, hiába 
próbálta korábban elérni a mostani 
állapotot, a romáknál a fehérnép-
nek szava nincs. Az iskolában tanító 
tanügyi káder nagy része nő, őket is 
semmibe vették. Kálmántól viszont 
tartanak. 

– Évekig aggódtam az ott taní-
tó kollégák testi épsége miatt. Végre 
most már nyugodtan alhatok – val-
lotta be Csata Emese, aki egy másik 
intézkedést is foganatosított: az épü-
letben nem tarthatnak imaórát a Hit 
Gyülekezet tagjai, az iskola csak az 
iskolásokat szolgálja.

Maga kijött? Kár volt!
Tegnap a téglagyári iskolában 

tettünk látogatást. Tamás Kálmán 
kesztyűs kézzel festegette a virág-
tartókat. Épp szünet volt, minden 
gyerek az udvaron, kinek vécéznie 
kellett, „Kálmán bácsitól” kért 
engedélyt, hogy beléphessen, dol-

ga végeztével pedig jelentkezett a 
gondnoknál megmutatni, hogy a 
kézmosásról sem feledkezett meg. 

A gyerekek hírből ismerték, szü-
leik meséltek a mezőőrről, akinek 
nem volt érdemes szeme elé kerül-
ni. „Ezek a keresztfiaim gyermekei” 
– mutat a csemetékre a gondnok, 
s név szerint szólítja a „fiókákat”. 
Azt mondja, szót lehet velük érteni, 
csak a módját kell megtalálni. 

A foghíjas kerítésen már nin-
csenek mosott ruhák kiteregetve, a 
gondnok tíz percet adott eltünteté-
sükre, különben elégetésüket helyez-
te kilátásba. Ez még a legelején volt, 
szinte egy hónapja. Nem sokkal azu-

tán, hogy megérkezett az új mun-
kahelyére, s a szemtanúk szerint a 
meleg fogadtatás helyett egy helybéli 
csak ennyit mondott: „Maga kijött? 
Kár volt!”

A gyerekek tisztelik Kálmánt, 
pedig a rend őre állítja, a fegyelemért 
nem kell veréshez folyamodni. Meg-
tehetné, hisz egy szülő pálcát vitt 
neki, felhatalmazva, azzal regulázza 
meg gyermekét. Pálca a sarokban, a 
diákok kettős sorban várják a tan-
órák kezdetét, Kálmán pedig tervez: 
új kerítést az iskola körül, és meg-
győződése, hogy ezúttal nem fogják 
ellopni, eltüzelni vagy ócskavasnak 
leadni a környékbeli családok.

Isten-küldte ügyIntéző

Virágdíszeket terveznek a roma iskolában

CsutaKfalván felszenteltéK a „MIndenKI OtthOnát”

Hogy ne vesszen el senki közülünk
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Remete önkormányzata, a szent 
ferenc alapítvány, helybéli segí-
tők és Remete pártolói járultak 
hozzá, hogy Böjte Csaba csutak-
falvi gyerekei új házba költöz-
hessenek. A huszonöt rászoruló 
új hajléka több egy napközinél: 
közfürdő és a gazdálkodás isko-
lája is.

B. K.

„Az volna jó, ha minden 
faluban lenne egy-egy 
ilyen ház, ahová, ha 

valaki bajban van, bekopoghat, s 
ahol nem azt kérdezik, hogy fiam, 
honnan jössz, hanem azt mond-
ják, jó, hogy itt vagy, van egy 

tányér leves, egy jó szó. Mert ez 
Isten nevében neked kijár szülőfa-
ludtól, szülőföldedtől” – mondta 
Böjte Csaba a csutakfalvi napközi 
otthon házszentelési ünnepségén. 
A György Mózes Renáta nevelő 
által összefogott, huszonöt fős 
hátrányos helyzetű gyerekközös-
ség évekig a csutakfalvi Balás Jenő 
iskolában töltötte a délutánt, 
együtt ettek, tanultak, játszottak 
és imádkoztak. A tanintézmény 
korszerűsítése folytán átalakult a 
terem rendeltetése, és ezzel pár-
huzamosan csillant fel a remény, 
hogy esély lenne a közelben egy 
házat vásárolni Böjte Csaba nap-
köziseinek. 

50 000 lejért sikerült egy in-
gatlant és hozzá 29 áras területet 
megvásárolni, nagy részét Remete 
önkormányzata állta, 1 millió forint-
tal egy veszprémi Remete-pártoló 
járult hozzá, aki később a felújítási 
munkálatokba is besegített sok-sok 
helyi vállalkozóval, magánszeméllyel 
együtt. A házszentelési ünnepségen 
Laczkó-Albert Elemér polgármes-
ter az összefogás bizonyítékaként 
sorolta, a Szent Ferenc Alapítvány 
mellett még hányan, mivel járultak 
hozzá, hogy az ingatlant tatarozzák, 
mellékhelyiségekkel és kazánházzal 
toldják meg, elkészüljön a vízháló-
zat, nyílászárók cseréje, új kapu állít-
tasson a porta bejáratához.

Nemrég lakták be új házukat 
Böjte Csaba csutakfalvi gyerekei, 
akik nemcsak hét közben, délutá-
nonként tartózkodnak itt, egyik 
anyuka ugyanis felvállalta, hogy 
hétvégén begyújt a kazánba, így 
sorban fürödhetnek azok a környé-
ken lakók, akiknek otthon nincs 
fürdőszobájuk. Az ünnepségen 
Bakó Antal plébános buzdította 
a lakosságot, káposztát, pityókát, 
egyéb eledelt ne sajnáljanak a gye-
rekcsapattól, de úgy látszik, szavát 
már korábban megszívlelték, hisz 
eleséggel látják el a gyerekeket, főz-
nek is a szomszédban lakók.

„Ahol csak lehet, elmondom: 
nagy szükségünk lenne egy kály-

hára, hogy főzhessek a gyermekek-
nek, s egy hűtőre, hogy az élelmet 
tárolhassam – mondja a nevelő. 
– Amíg egy jótevő meghallgat, 
kisegít az egyik anyuka, akinek öt 
gyereke jár ide, hetente többször 
hoz meleg ételt, hol paszulylevest, 
hol olajas pityókát…”

György Mózes Renátának és 
napköziseinek nagy tervei vannak: 
a kertet már felszántatták, tavasszal 
veteményeznek, s ha sikerül a csűrt 
rendbe tenni, még malacot is fognak 
közösen nevelni az önkormányzat-
tól hosszú távú bérbe kapott birto-
kon. Az okot Böjte gondolatával 
magyarázzák: „Hogy ne vesszen el 
senki közülünk”.

Új (tan)erő a roma iskolánál. A viselkedés szaktanára


