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• Lelket gyógyíthat egy simogatás? 

Viharok - egy rózsaszín ékszerdobozban 

Fotó: Schmidt Andrea 

Végső döntés előtt 
a szegedi lomán gyerekek ügye 

A Szegeden lévő román 
gyerekek ügyét figyelemmel 
kísérő tárcaközi ad hoc bizott-
ság (tagjai a Népjóléti Minisz-
térium, a Külügyminisztérium, 
az Igazságügyi Minisztérium, a 
Belügyminisztérium) áttekin-
tette az újabb fejleményeket -
tájékoztatta pénteken az MTI-t 
a népjóléti tárca szóvivője. Ve-
ress Pálma. 

A magyar Külügyminiszté-
rium szóbeli jegyzéket juttatott 
el Románia budapesti nagykö-
vetségére, amelyben szorgal-
mazta, hogy az illetékes román 
halóságok minél előbb hozzák 
meg a döntési a Magyarorszá-

gon tartózkodó román gyere-
kek amerikai állampolgárok 
általi örökbefogadásáról. 

A román fél válaszjegyzéké-
ben megköszönte, hogy Ma-
gyarország gondoskodik a gye-
rekekről. Egyben közölte: a ro-
mán hatóságok hozzájárultak 
ahhoz, hogy a gyerekek átme-
netileg Magyarországon ma-
radhassanak. (A román fél ed-
dig azon az állásponton vólt, 
hogy hazatelepíti a gyerekeket.) 

A szóvivő megjegyezte: a 
Szegeden tartózkodó 28 gyerek 
egészséges, és Magyarország 
vállalja, hogy a végső döntésig 
gondoskodik a gyerekekről. 

(Folytatás az I. oldalról.) 
Kicsi rózsaszínű ékszerdo-

boz a GYIVI újszegedi épü-
lete. Agg apácák otthonának 
épült a vi l la , 1927-ben. A 
hatalmas gesztenyefák kere-
tezte csinos épületet 1987-ben 
újjávarázsolták. Az ékszerdo-
bozban most a Csongrád 
Megyei Közgyűlés Gyermek-
és I f j ú s á g v é d ő In téze tének 
központi irodái s az átmeneti 
otthon található. 

Ide, Újszegedre kerülnek az 
állami gondoskodásba utalt 3-
18 éves gyerekek... Ide hozzák 
a nevelőszülőktől vagy más 
nevelőot thonokból megszö-
kött, de csavargásai során a 
rendőrség kar ja iban k ikötő 
szerencsétleneket... Ide jönnek 
segítségért azok a „felnőttek", 
akik már nagykorúnak számí-
tanak, de bajba kerültek... Itt 
próbálnak azoknak az anyák-
nak és apáknak a le lkére 
beszélni, akiknek gyermekét 
„veszélyeztetett" kategóriába 
sorolják a szakemberek... Ide 
j önnek , akik g y e r m e k á l d á s 
htján emberpalántát kívánnak 
örökbe fogadni... 

A rózsaszínű ékszerdoboz 
irodáiban a villogóképernyős 
számítógépek a múlt évben 
913 kiskorú és 123 nagykorúvá 
vált, de állami gondozott 
adatait rögzítették. A_ sorosok 
itt adatformát öltenek. De a 
számszerűsített tények beszé-
desek . Tavaly 98 új á l lami 
gondozott adatai kerültek a 
rendszerbe. A GYIVI „átmenő 
f o r g a l m á t " 150 gyerek j e -
lentette. A gyermeksors-vég-
letek, s zámokban : 31 kicsit 
fogadtak örökbe, talált igazi 
csa ládra ; 2J-en a régebben 
nevelőintézetnek nevezett, ma 
„különleges gyermekotthonuk" 
titulált intézmények egyikébe 
kerültek, mert őket nemcsak 
szüleik, hanem a megye neve-
lőotthonai is nemkívánatos 
személynek nyilvánították: 41 
gyerek ellen a rendőrség 
indított eljárást, 21-en a 

bíróság elé kerültek, 8 el-
tévelyedett kiskorú ügyében 
büntetőhatározat is született... 

Az in tézet i gyám, az 
igazga tó , Galambos László 
helyzetét azt hiszem, senki sem 
irigyli. 

- Op t imi s t a vagyok. így 
az tán a szebb ik o lda lá ró l 
közelítem a tényt, hogy most 
legalább 950 gyerek sorsának 
alakulását kell figyelemmel 
kísérnem. A munkám szép 
oldala, hogy ezeknek a gye-
rekeknek jó részét valahogy 
révbe ju t ta t juk . Vannak kö-
zöttük sikeres emberek, akik-
ből élsportoló, nagycsaládos 
tanár, orvos, becsületes szak-
munkás, remélem, többségük-
ből jó apa és anya válik. Fáj is, 
ha mondjuk az abor tuszhoz 
szükséges iratot kell aláírnom. 
A s z á m í t ó g é p e k szer int a 
tavalyi 913 „gyerekem" közül 
661 összesen 101 millió 727 
ezer 741 forintnyi vagyonnal 

rende lkeze t t . Él itt köztünk 
olyan gyerek, aki szinte mil-
liomos, de ettől nem boldog, 
hiszen az évek alatt össze-
gyűjtött árvaellátásból és csa-
ládi pótlékból „gazdagodott 
meg"... A másik meg azért lesz 
sze rencsé t l en , mert saját 
családja rabolja ki. Épp tegnap 
jött el hozzám kétségbeesetten 
az egyik srác, aki egy hónapja 
lett nagykorú, s - mint meséli 
,- a nővére és annak férje biz-
ta tására együt t vet ték ki a 
bankból az évek alatt össze-
gyűlt pénzét, több, mint 110 
ezer fo r in to t . A pénzzel a 
kocsiba száll tak, de néhány 
utcával odébb elszedték tőle a 
bankókat, őt meg kilökték az 
autóból. Kifosztottan, csaló-
dottan tőlünk kért segítséget, 
elhelyezést... Szerencsére ritka 
az i lyen eset . de az a lgyői 
átmeneti szállás felnőtt lakói 
közül többen tudnának szo-
morú történeteket mesélni 

arról, hogyan fogadja a család 
a nagykorúvá vált állami 
gondozottat... 

Az irodákból az emeletre, a 
zárt ajtóval védett folyósóra, az 
átmeneti otthonba megyünk. 
Az emelet i s zobácskák 15 
ágyán a múlt évben 248 gyerek 
forgolódott, talán álmatlanul... 
A tizenéves kislány testvérpárt 
valamelyik budapesti utcáról 
hozták ide. Szegedről „mene-
kültek", s most hetek óta vár-
ják, „az anyu" értük jöjjön. Az 
egyikük értelmi fogyatékos. A 
másik hallgatag. Mindketten 
véznák , gö rbehá túak . . . Az 
egyik romániai nevelőotthon-
ból Szegeden ragadt aranyló-
barna-bőrű kisfiú itt tanult meg 
néhány szót magyarul. Ő min-
denkire bizakodón mosolyog... 
Az ablakokon rácsok, a szo-
bákban heverők. A polcok 
szinte teljesen üresek. Sehol 
egy személyes tárgy. A kicsikre 
nem jut testreszabott, csinos 
ruha... Az egyik kamrán rács. 
Ide - mint mondják, régebben 
- az önveszélyes, szökésben 
lévő kamaszok kerültek. Most 
„szerencsére" nagyjából egy-
korú a társaság: 10 óvodást és 
kisiskolást terelget az ebédlőbe 
a gondozónő. 

- Mindegyik gyerek sérült, 
aki ide kerül. Nem csak lelki-
leg, testileg is - sajnálkozik dr. 
Bagi Magdolna, a kedves 
mosolyú doktornő. - A külön-
böző bőrbetegség, a fejtetves-
ség igen gyakor i . A szülők 
alkoholizálása látszik a kora-
vén gyerekarcokon. A gondos-
kodás h iánya örök é le t re 
nyomot hagyhat. Az egyik 14 
éves kislány mindössze 8 kilót 
nyomott, mikor először vizs-
gáltam. A másiknak a kancsal-
ságára nem figyeltek a szülők, 
s kamasz korára itt kellett meg-
ál lapf tanom: egyik szemére 
megvakult... Annyira szomjaz-
zák a szeretetet ezek a gyere-
kek! Mindent megtesznek 
azért, hogy csak egy percre is 
magunkra von ják a f igye l -
münket. A sajnos oly gyakori 
öngyilkossági kísérletek egyik 
kiváltója is ez... 

Egy simogatás, két kedves 
szó fél gyógyulást hozhat... De 
a lélek sebeit behegesztheti? 

Újszászi Ilona 

Római katolikus plébániák 

Belváros - szombaton, júni-
us 12-én 7, 8, 18 órakor: szent-
mise. Vasárnap, június 13-án 
7.30, 8.30, 10, 11.30, 18 órakor: 
szentmise. Hétfőn, június 14-én 
7, 8,18 órakor: szentmise. 

Alsóváros - szombaton, jú-
nius 12-én 7, 18 órakor: szent-
mise. Vasárnap, június 13-án 
7, 9, 11, 18 órakor: szentmise. 
Hétfőn, június 14-én 1, 18 óra-
kor: szentmise. 

Felsőváros - szombaton, jú-
nius 12-én 6.30, 7, 18 órakor: 
szentmise, 17.30 órakor: litá-
nia. Vasárnap, június 13-án 7, 
8.30, 11, 18 órakor: Szentmise, 
17.30 órakor: litánia, a 8.30 
ó rakor kezdődő szen tmise 
után úmapi körmenet. Délelőtt 
10 órakor évzáró Te deum a 
piaristáknál, egyúttal 50 és 60 
éve érettségizettek találkozója. 
Hétfőn, június 14-én 6.30, 7, 
18 órakor: szentmise, 17.30 
órakor: litánia. 

Rókus - szombaton, június 
12-én 7, 8, 18 órakor: szent-
mise. Vasárnap, június 13-án 
6.30, 8. 9, 11, 18 órakor: szent-
mise, a 9 órai szentmise után 
úrnapi körmenet. Hétfőn, jú-
nius 14-én 7, 8, 18 órakor: 
szentmise. 

Móraváros - szombaton, jú-
nius 12-én 7, 18 órakor: szent-
mise. Vasárnap, június 13-án 
7, 9, 18 órakor: szentmise, a 9 

órai szentmise után úrnapi kör-
menet. Hétfőn 7, 18 órakor: 
szentmise. 

Újszeged - szombaton, júni-
us 12-én 7.30, 18 órakor: szent-
mise, 16 órakor a kápolnában: 
szentmise. Vasárnap, június 13-
án 7, 9, 11.30, 18 órakor: szent-
mise. Hétfőn, június 14-én 7.30, 
18 órakor: szentmise. 

Református egyházközségek 

Kálvin tér - vasárnap, júni-
us 13-án 8 órakor a templom-
ban: istentisztelet. Igét hirdet 
dr. Bartha Tiborné b. o. lelk-
ész. 10 órakor: istentisztelet, 
igét hirdet Horváth Anikó se-
gédlelkész. 

Honved tér - vasárnap, jú-
nius 13-án 8, 11, 18 órakor: 
istentisztelet. Mindhárom alka-
lommal igét hirdet Papp László 
lelkész. 11 órakor: gyermekis-
tentisztelet, tartja Vincze Éva 
hitoktató. 

Újszeged - szombaton, jú-
nius 12-én 18 órakor: istentisz-
telet. Vasárnap, június 13-án 9 
órakor, Kisteleken 15 órakor: 
istentisztelet. Mindhárom alka-
lommal igét hirdet Sipos Ete 
Zoltán lelkész. 

Evangélikus egyházközség 

Tisza Lajos körút 16. - va-
sárnap, június 13-án 10 óra-
kor: úrvacsorai istentisztelet. 

• Új családok világünnepe 

A megélt szeretetet hozzák 
• A szeretet, a család világün-
nepét rendezték meg a múlt 
szombaton Rómában, illetve öt 
kontinenes hét nagyvárosában, 
melyeket a tömegkommuniká-
ció történetében először mű-
holdak segítségével élő adás-
ban kapcsoltak össze. A római 
Palaeur Sportcsarnokban a 80 
országból érkezett 14 ezer. Új 
család mozgalomban résztvevő 
között 220 magyar is volt. A 
dél -a l fö ld i régióból a fokoláre 
m o z g a l o m h o z kötődők két 
autóbusszal utaztak Rómába, 
hogy az események részesei 
legyenek. 

Hogy a helyszínen éljék meg 
a Familyfestet, azt a nagy talál-
kozót, amely - mint a római 
stadionban hangsúlyozták - : a 
világ összes családjainak re-
ményt szeretne adni. Ahová az 
új családok a megélt szeretet 
lelkét hozták, hogy szétárasz-
szák az egész világra. Színes 
kaleidoszkópot adlak a csalá-
dok valóságáról, tanúságot tet-
tek a szeretethitről, a toleran-
cia, a megbocsátás, a befoga-
dás, az elesettek megsegítésé-
nek készségéről, a szolidaritás-

ról. Azért - mint Luigi Scalfa-
ro olasz elnök a találkozón el-
mondta - , hogy egyetelen tör-
vény legyen, mely a világot 
irányttja: a szeretet törvénye. 
Egy rombolás, félelem nélküli, 
békés világban, melynek el-
jöveteléér t lé lekbemarkolón 
énekelt a nemzetközi gyermek-
kórus. Olyan világot kérve, 
ahol a ; értéket a család közös-
sége képviseli. Az a család, mely 
- mint II. János Pál pápa 
hangsúlyozta a résztvevőkhöz 
szólva - a fundamentum. Lelki 
magját a szeretet, a karitász 
áradása alkotja, s ezen keresz-
tül válik az emberiség számára 
az élet alapjává. Mert most iga-
zán olyan korban élünk, ami-
kor az emberi szív melegére 
van szükség ahhoz, hogy egy 
jobb világot teremthessünk. 
Mint Chiara Luhich, a fololáre 
mozgalom alapítója üzente Ró-
mába: „ A család főszereplőjé-
vé válhat ennek a kornak. A 
kis családmodell az egész em-
beriség családjának, mert az a 
mag, amelyből megszülethet az 
adás kultúrája, az élet kultúrá-
jának gyökere." 

A világcsalád, a családias 
világ megteremtésének lehető-
sége vált érzékelhetővé ezen a 
Familyfesten. S ez volt talán a 

legnagyobb élmény a résztve-
vők számára . Hazaé rkezve 
erről ejtett a legtöbb szót él-
ményidéző beszélgetésünk so-
rán Erhardt Gyula és felesége, 
Krisztina is. Az ötgyermekes 
szegedi házaspár megerősítte-
tett lelkiségben, családi híva-
tásérzetben, szeretethitben. 

- Ott a stadionban - mond-
ta Erhardt Gyula - az az érzé-
sem erősödött meg, hogy amit 
az ember a családban átél, az 
óhatatlanul kisugárzik a kör-
nyezetére. Ha én a közvetlen 
környezetemet építem, akkor is 
az egész világot építem. S ez 
mindenki számára lehetséges. 
Csodálatos érzés volt megél-
nem, hogy képesek az emberek 
igy összetartozni. Hogy érzik, 
a világ csak akkor menekülhet 
meg, lia egy nagy család lesz. 
Ha ráböbbenünk, hogy minden 
ember testvér, s egy családba 
tartozik, minden kirekesztés 
nélkül. 

- A kölcsönös szereteten 
alapuló kapcsolattal - fűzte 
hozzá Krisztina - , ami nélkül 
az emberiség a vesztébe rohan. 
Hogy ezt megakadályozzuk, új 
kultúrának, az adás kultúrájá-
nak kell elterjednie. Mert a ter-
mészet az adásra van felépítve, 
az működteti minden sejtjét. 

Akkor vagyok jó, ha adok, ha a 
másik felé fordulok. Ezért tar-
tom szép dolognak, hogy a mi 
buszunk utasai vállaltak egy táv-
örökbefogadást, egy nélkülöző 
gyerekről fognak gondoskodni. 
Oda kell fordulnunk, ahol a 
legnagyobb baj van. Igen fon-
tos a találkozó felhívása arra, 
hogy senki se legyen közöm-

bös a boszniai vérontás iránt. 
Talán lehet olyan szeretetbom-
bával is küzdeni ellene, mint 
amilyen ez a Familyfest volt. 

- Ami számomra egy olyan 
nap volt, amely a különbözősé-
geket teljesen magába ölelte -
összegezte élményeit Emese, 
Gyula , Márton, Ágoston és 
Gergő édesapja. -Egy szinten 
szerepel tek a híres közélet i 
személyiségek és az egyszerű 
emberek, a vallások képviselői. 
Olyan harmóniát megvalósít-
va, amire csak a család képes, 
s ami szerintem óriási erő. 

Erre az erőre, mint beszél-
ge tésünk végén Kr isz t ina 

asszony e lmondta , számít a 
szentatya is. A világkonferen-
ciát követő napon ezért celeb-
rált az új családok tagjainak 
szentmisét a Szent Péter téren, 
ami lélekerősítő élményt jelen-
tett. 

(Min tahogy azt j e l en the t 
mindenki számára, ha megis-
merkedik részletesebben a Fa-
milyfest 93 eseményeivel. Pél-
dául úgy, hogy megnézi a róla 
készült összefoglalót vasárnap 
délután 15 óra 40 perckor, a 
TV l-es csatornáján.) 

Szabó Magdolna 


