
Nagy ott a szükség – ennyit tud-
tam arról a családról, amelyhez 
indultam gyermekeim kinőtt, le-
tett holmijaival, megunt játékai-
val, meg egy-két üveg lekvárral 
felszerelkezve. Mikor eljöttem, 
már sokkal többet tudtam. Talp-
ra állni akarásról, körömsza-
kadtáig kapaszkodásról, anyai 
szeretetről. És ezt ott tanultam, 
Oltfaluban, Tímár Erikától. 
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Dülöngélő kapun áll a ház-
szám a Csicsóhoz tartozó 
Oltfalu végében. Az udvar 

nagy és feltűnően üres. Ha a ház 
kéménye nem füstölne, azt hinném, 
lakatlan ez az élet. A javításra szoruló 
tornácos házból viszont gyermekzsi-
vaj hallatszik.

– Egy éve élünk ebben a ház-
ban – mondja a harmincas éveiben 
járó Tímár Erika, aki egyedül neveli 
öt gyermekét. Egyedül, mert a férje 
„nem akart ezzel a családdal marad-
ni”, és öt gyermeket azért, mert a leg-
nagyobb, a 13 éves kislány nem tud-
ta elfogadni a helyzetet, amibe kerül-
tek, és más utat választott magának. 
Szépvízre költözött, az apácák által 
vezetett gyermekotthonba. 

– Tudom, hogy jól van, tartjuk a 
kapcsolatot – mondja az édesanyja. 
– Azért ment el, mert nem tudta el-
viselni, hogy hirtelen nagyot estünk. 
Régebb túl sok mindent meg tud-
tam és meg is akartam adni a gyer-

mekeknek. De aztán a nagy fizetés 
helyett egy munkanélküli segélyre 
maradtunk, a kényelmes lakásból ide 
kerültünk. Ő érzékeny is nagyon, 
idegesebb volt, és én sem voltam 
nyugodt – sorolja halkan az okokat, 
amiért szerinte a legnagyobb lány 
úgy döntött, nem marad otthon. 

– Egyrészről jobb is. Nem akart 
ebben a szegénységben élni, inkább 
elment. És ha ő így döntött, én rosz-
szat nem akartam neki, hát elenged-
tem. De mindkettőnket megviselt 
ez a helyzet. Mióta elment, 16 kilót 
fogytam – mondja, és tekintetét 
csak ritkán emeli fel a földről. 

Mintha a hirtelen rájuk tört sze-
génység, tetézve a legnagyobb lány 
döntésével, nem lett volna elég – úgy 
két hónapja, tizenhárom év együttlét 
után a férj is döntött: továbbáll. És 
ment vele a család egyetlen megélhe-
tési forrása, az ő fizetése vagy éppen 
munkanélküli segélye. 

– Úgy döntött, nem akar tovább 
ezzel a családdal élni – mondja Eri-
ka, és hangjában semmiféle érzelem 
nem hallatszik. Mintha a világ leg-
természetesebb dolga volna ez. Az 
asszony nem szidja a férjét, egyetlen 
rossz szó sem hagyja el a száját, de 
mikor a tűzifájáról faggatom, és el-
meséli, hogy Imelda nővéréktől – a 
lányát nevelő apácáktól – kapta a té-
lire valót, fanyarul hozzáteszi: 

– A férjem most is tűzifával 
dolgozik, ezért nem volt nekem és 
a gyermekeknek fánk a télire, míg a 
nővérektől nem kaptunk.

Egy szoba – összkomfort
Egy nagyobbacska szoba a Tí-

már család jelenlegi otthona. Bent 
jó meleg van, a csempekályhában 
ropog a tűz, a kályha előtt a kosár-
ban felvágott tűzifa. Egy nagy piros 
fazékban irgalmatlanul forr valami, 
gőze az egész szoba levegőjét betöl-
ti. Egy nagy ágy, egy kisebb kanapé, 
két ülőalkalmatosság egy kicsi asz-
tallal, odébb egy konyhaasztal. Ez a 
háló, a konyha, az ebédlő és a nap-
pali egyben. A földön színevesztett 
szőnyeg, szemben egy tévé, amiről 
kiderül, rossz. Ami feltűnő, az a 
rend. Látszik az asszonykéz nyoma: 
nincs kupacban mosatlan edény, az 
ágy rendezett, szétdobált holmik-
nak nyoma sincs. A kályha fölött 

frissen mosott függönyök szárad-
nak. A négy gyermek – az ötödik, 
egy hároméves kisfiú beteg, éppen 
kórházban volt ottjártunkkor – a 
földön ülve, önfeledten játszik az 
újonnan kapott játékokkal, én pe-
dig arról próbálom faggatni őket, 
mit kívánnának karácsonyra.

– Azt szeretném leginkább, hogy 
fogadjunk szót anyunak – mondja 
koravén komolysággal a negyedikes 
kislány. Ő a legnagyobb az otthon 
maradt öt csemete közül. Hatéves 
húga rátromfol:

– Én azt szeretném, ha szép gyer-
mekek lennénk!

– Szeretném, ha jó lenne a té-
vénk – mondja a hétéves Misike. 

Az anyja is örülne, ha a tévé mű-
ködne. Egy hónapra beköttetné a 
kábeltévét, hogy az ünnepek alatt 
nézhessék a gyermekek. 

Nem volt mindig így
Erikáék nem mindig voltak eny-

nyire nehéz helyzetben, értek jobb 
napokat is. Ez azokban az években 
volt, amikor a férjének volt mun-
kahelye – mondja. Mint kiderül, 
az elhíresült csíkszeredai vállalkozó, 
Csibi István cégénél volt utoljára al-
kalmazásban az ember, és „elég sokat 
keresett: 16 millió lejt havonta”. A 
munkaadó szolgálati lakást is adott 
nekik Erdőalján. 

– Akkor más volt. 
A jólétnek viszont tavaly vége 

lett. Az üzletember cégeitől minden-
kit elbocsátottak, a lakásból menni 
kellett, a gyermekeket az iskolából, 
óvodából ki kellett venni, és kezdő-
dött a lakáskeresés kálváriája. 

– Nem mindenki vállalja fel, 
hogy ennyi gyermekes családnak ki-
adja a lakását – összegzi tapasztalata-
it az édesanya.

„Úgy osztom, jusson is, 
maradjon is”
A család egyetlen jövedelme 

jelenleg az állam által fizetett gyer-
mekpénz, amit az otthon lévő öt 
gyermek után kap az édesanya. 
Gyermekenként ennek értéke 42 

lej, könnyen kiszámítható tehát, 
hogy mennyi pénzből fedezi kiadá-
sait a család. A lakásért, amelyben 
laknak, havi 150 lejt kér el a tulaj-
donos, villany van a házban, a szám-
la tehát havonta jön. A megmaradó 
pénz pedig a konyhapénz, ruhapénz 
és minden egyéb egyben. 

– Próbálom úgy csinálni, hogy 
jó legyen, hogy mindenre jusson, 
ami fontos – mondja Erika, mikor 
arról kérdezem, hogy lehet ennyi 
pénzből megélni. – Muszáj úgy be-
osztani, hogy fenntartsam magun-
kat, az albérlettel sem maradhatok 
el, mert nem vagyok abban a hely-
zetben, hogy egyik napról a másikra 
költözni tudjak. 

A nyáron könnyebb volt. El-
járt napszámba dolgozni, kapált, 
takart, mikor mit kellett. Hívták 
a falusiak, és megfizették a mun-
káját. Az akkor keresett pénzből 
igyekezett az albérletet kifizetni és 
tanfelszerelést vásárolni a gyerme-
keknek az iskola-, óvodakezdésre. 
Most viszont nehéz, a napszámból 
befolyt kereset megszűnt, és csak a 
gyermekpénz maradt.

– Esténként átmegyek a szom-
szédba, kitakarítom az istállót, így 
megvan a gyermekeknek a tej vacso-
rára. Az is valami – állapítja meg. 

Igaza van: ha egy-egy csésze friss 
tej kikerül esténként, már nem kell 

üres hassal lefeküdni. Az őszi nap-
számért kapott krumpli pedig sze-
rencsére kéznél van.

– Leginkább a húst szeretik a 
gyermekek, ez az igazság – mondja 
nevetve az asszony. Ám mostanában 
ebből jut a legkevesebb. 

A szociális volna 
a legfontosabb
Tímár Erika egyetlen jöve-

delme valóban a gyermekek után 
járó gyermekpénz, szociális segélyt 
ugyanis nem kaphat. 

– Csíkszeredai lakcímem van, 
de a szeredai polgármesteri hiva-
tal nem ad nekem segélyt, mert 
Csicsóban lakom. Csicsó nem ad, 
mert nem ide szól a lakcímem – 
magyarázza a számára már teljesen 
kibogozhatatlanná vált helyzetét. 

Csicsói ideiglenes lakcímet 
nem kap, mert akinek a házában 
lakik, az valahol Bukarest környé-
kén él, évek óta nem járt errefelé, 
nélküle pedig az ő házába nem je-
lentkezhet be a hatóságoknál. Akik 
az ingatlan gondnokai, nem tud-
nak segíteni neki ebben a problé-
mában. Így áll az asszony a nagyvi-
lág közepén, pontosabban Oltfalu 
végében, és nem látja a kiutat. 

– Pedig a szociális segély na-
gyon kellene. Amíg valami mun-
kát kapok, az legalább biztos jöve-
delem volna – mondja. 

„Amíg bírom, nevelem”
A gyermekeket nem adja sen-

kinek – jelenti ki kategorikusan. 
A napokban is kijártak a csicsói 
tanácstól, hogy engedje el a gyer-
mekeket Böjte atya otthonába, de 
ő nemet mondott.

– Én tudom, hogy ott többet 
tudnának nekik adni, mint amit 
én tudok. Ezzel tisztában vagyok. 
De azzal is, hogy ha odaadom, 
lelkileg tönkreteszem őket. Ezért, 
amíg csak egy kicsi lehetőségem is 
van, amíg bírom, nevelem őket.

A kicsik pedig igazi gyermek-
ként, felhőtlen örömmel játszanak 
a földön. Csak a kilencéves Henike 
arcán van folyamatosan valami fur-
csa, felnőttes árnyék. Talán mert ő 
már érti, érzi, látja, hogy az anyja 
miként vívja mindennapos harcát 
a megmaradásukért, és dacol a sor-
sával azért, hogy gyermekei „ne az-
zal a gondolattal nőjenek fel, hogy 
apánk elhagyott, anyánk pedig 
eldobott.” 
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Négyéves, hétéves, tízéves – a gyermekek mint az orgona sípjai fotók: forró-erős gyöngyi

Ház a falu végén. Ide hat gyermekkel is beköltözhetett a család

Tímár Erika. A szociális segély számára igazi segítség volna

MÉg a szociális segÉly seM jár

A sorssal dacolva


