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NYARALÁS  

EGY ERDÉLYI NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDDAL EGYÜTT 

  
 

Családunkban augusztus 17. és 25. közötti időben egy erdélyi székely családot fogadtunk 

Csíkjenőfalváról 5 fővel (apa, anya, saját 13 éves leány és két 4 éves nevelt gyermek, egy 

kislány és egy kisfiú).  

Meglepődve fogadtuk az első telefonhívást, mikor a TEGYESZ- től megkerestek bennünket, 

hogy fogadnánk–e egy erdélyi családot. Örömmel és nagy várakozással néztünk a feladat elé. 

Az igen után megkezdődött a kapcsolatfelvétel a családdal telefonon és e-mailen. Az e-mail 

kissé nehézkesebb volt a hosszú, 2-3 napos átfutási idő miatt.  

Az érkezési időt ennek ellenére sikerült pontosítani időben, így már csak néhány napot kellett 

várni a család érkezésére. 

Ők szombaton annak rendje és módja szerint kisebb közlekedési viszontagságok után meg is 

érkeztek. A kocsiból egy szimpatikus házaspár és udvarias, kíváncsi gyermekek szálltak ki. 

Mivel éppen ebéd következett közösen megebédeltünk, a vendégek elfoglalták a számukra 

előkészített két szobát.  

             
Nem sokat pihenhettek, mert délután felkerekedtünk és a fonyódi Várhegyen az elmúlt évben 

elkészült négyszintes kilátóhoz, a Széplátóhoz mentünk, ahol gyönyörködhettünk a balatoni 

panorámában. A kilátó melletti játszótéren fél órás játék és fotózás után következett a várva 

várt Balaton, vagyis, a strand!!! Vendégeink eddig nem voltak még a Balatonnál, lenyűgözte 

őket a látvány és az élmény. A különben is barnán megérkező kis Etelka még alig akart a 

vízbe jönni, inkább csak a víz szegélyénél a homokkal ismerkedett. A nap végén vacsora és 

alvás következett, mert az előző autóban töltött éjszakát ki kellett pihenniük. 

                                        
Vasárnap reggel hét óra utáni felkelés, reggeli, majd az előzőleg pontosított programnak 

megfelelően elindultunk a hajóállomásra. Reményeink szerint találkozhattunk a másik erdélyi 

nevelőszülői családdal és vendéglátóikkal, a Zainkó családdal. A családok kissé késtek, ezért 

mi elindultunk a tervezett hajóval Badacsonyba.  
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Az utazást a gyermekek és felnőttek is egyaránt élvezték, már azért is, mert vendégünk, 

Tamás volt a hajó „kiskapitánya”, mellette pedig Etelka a segédtiszt (mert hát lányok mégsem 

lehetnek kapitányok). Kis kapitányunk rábízta a hajót a nagy kapitányra (akinek nagy bajusza 

volt), hogy vezesse vissza a hajót Fonyódra, és délután jöjjön értünk Badacsonyba.  

     
 

A hajóból való kiszállás után a hajóállomás környékét sem hagytuk el, mert a gyermekek 

annyi érdekes dolog miatt álltak meg és próbáltak ki, hogy nem haladtunk. Jó alkalom volt, 

hogy megvárjuk a vendég két családot. Így most már az összes gyermek lovagolt mű plüss 

állatkákon. Természetesen az élményt fotókon is megörökítettük.  

 

A gyermekek összeszedése után mind a négy család elindult a Kisfaludy házhoz. Szomjasan, 

mivel a vizünk menet közben kifogyott, fáradtan, és éhesen érkeztünk a ház előtt lévő 

forráshoz, amely éppen nem adott vizet. Rövid tájékozódás, nézelődés után a Rózsakő 

étteremben rendeltünk ebédet.  

 
A várakozás alatt a gyermekek az étterem játszóterét látogatták gyakran. Az ebéd bőséges 

volt, még csomagoltatni is kellett a megmaradt teljes tálat, jó lesz vacsorára. Ebéd után 

visszaindultunk a hajóállomásra, közben kis borkóstolás, fagylaltozás, nézelődés, kinek mit 

lehetett.  
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Visszaérkezve Fonyódra a hajóállomás melletti strandon sötétedésig maradtunk, közben 

elbúcsúztunk a Budapest felé induló két családtól. Strandolás után a színpadon megjelenő 

fellépőket tekintettük meg, majd haza sétáltunk. Mindannyian fáradtak voltunk, de a gyerekek 

nagyon jól bírták a programokat, még a hazafelé sétát is.  

Augusztus 20-án 8 óra körül ébredtünk, majd reggeli után indultunk Balatonboglárra a 

szentmisével egybekötött cserkészavatásra és városi ünnepségre, ahol mind a négy nevelt 

gyermekünknek jelen kellett lenni.  

            
Az ünnepség után ebéd, majd délután irány a strand, ahol lehetett dodzsemezni, játszani, 

lubickolni estig. Este 8–tól zenés műsor a színpadon: István a király, illetve a Honfoglalás 

operettekből, majd ½ 10-től városi tűzijáték, ami nagyon szép volt (a gyermekek szerint 

nagyon hangos is)!  

21-én, kedden délelőtt a fonyódi Palánkvárba kirándultunk. 

 

 
 

Kerékpároztunk, fociztunk, a játszótéren hintáztak és csúszdáztak a gyerekek, a felnőttek 

megismerték a fonyódi vár történetét. Visszafelé megnéztük a közel 200 éves borospincét a 

hegyoldalban, sajnos csak kívülről. A vendég család délután Balatonlellére utazott egy 

korábbi ismerősükkel találkozni, strandolni.  

Este otthon vacsora, beszélgetés, tervezgetés. 
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22-én, szerdán délelőtt a fonyódi piac érdekességeit láttuk, kicsit vásárolgattunk, megnéztük a 

kiskutyákat, a gyerekek még bátorságpróbát is tehettek, ki meri megsimogatni a hatalmas élő 

kígyót a bácsi kezében. Pihenésképpen fagylaltozás, ebéd, majd délután újra a balatoni strand 

következett. Este vacsora, hosszú beszélgetés, már másnap kerültünk ágyba. 

   
23-a csütörtök, reggeli után a vendégekkel Kaposvárra utaztunk, ahol megmutattuk a Deseda 

tavat és környékét, strandját is.  

 
Kaposvár sétálóutcáján benéztünk egy templomba, sétálgatva egészen a Csiky Gergely 

Színházig mentünk, majd a vendégek kérésére visszautaztunk Fonyódra strandolni. Etelka 

már annyira bátor lett, hogy alig tudtuk kihozni a vízből, annyira tetszett neki a lubickolás, és 

már úszni is kezdett! 

 

24-én, pénteken délelőtt készülődés, délután irány a strand, ahol a gyermekek egyre kevésbé 

akartak kijönni a vízből, nehéz volt elbúcsúzni a Balatontól. Csomagolás, készülődés és mi is 

elköszöntünk egymástól. Vendégeink visszautaztak Erdélybe.  

Mint a napi programokból is látszik, néhány alkalommal este részt vettünk a fonyódi 

kulturális rendezvényeken, általában 21.00-22.00 között vacsoráztunk és fektettük le a 

gyermekeket, majd a vendég házaspárral még ezután is beszélgettünk késő éjszakáig. 
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Nagyon sok dolgot megtudtunk az erdélyi nevelőszülőkről. Minden nevelőszülő 

munkaviszonyban áll, így jogosult egészségügyi ellátásra és nyugdíjra; egy-egy családban a 

nevelt gyermekek száma alacsony, csak 2-3 fő, így könnyebb beilleszteni őket a családba, a 

kötődést kialakítani, azért is, mert egy család több generációból áll és segítséget jelent a sok 

résztvevő ember. Így a létszámban a nevelt gyermekek vannak kisebbségben, a nagycsalád a 

többség, sok ember veszi körül az érkezőket.  

 

A gyermekek a hagyományos család értékeit tanulják meg és követik, ebben nagy segítséget 

jelentenek a családban élő saját gyermekei a nevelőszülőnek. Nálunk a vendégcsalád saját 

gyermeke Ágnes, maga is egy példa, követendő minta a nevelt gyermekek számára és egy 

igazi nagytestvér a kicsiknek. A családban betöltött férfi-női szerepek is hagyományosak és 

követhetőek, amelyek a mi pesti gyermekeink számára idegenül hangzottak, hiszen a mi 

fiainknak nincs módjuk kaszálni, „betakarni” vagy lóval, tehénnel ismerkedni, a lányoknak 

pedig ott a málna vagy áfonyaszedés, és a házimunka. Azt hiszem, a mi gyermekeinknek is 

javára válna ilyenfajta tevékenység.  

A nevelőszülői családok általában távol élnek egymástól, a közelebbi családok (3-5 család) 

találkozik időnként kis beszélgetésre, bográcsozásra. A családot elsősorban a rokonság és a 

faluban élő jó barátok, baráti családok segítik. 

 

Romániában a gyermekeket a bíróságok határozata alapján helyezik ki a családokba. A 

nevelőszülőnek minden gyermekekre kapott juttatással el kell számolni, elég bürokratikus 

a rendszer. A nevelőszülők nem gyámok, a hivatal engedélye kell a feladatok ellátásához (ez 

elég nehéz lehet a nagy távolságok miatt) és a vérszerinti szülő beleegyezése (szintén jó 

szervezést igényel a távolság miatt). Abban az esetben is például, hogy Magyarországra 

tudjon jönni a család a nevelt gyermekekkel.  

Nálunk a nevelőszülői gyámság sok esetben hasznos, és az is, hogy a vérszerinti szülő 

felügyeleti joga szünetel, amíg a gyermekvédelem rendszerében van egy gyermek; Erdélyben 

ilyen nincs.  

Tanácsadók segítik ott is a munkát, de úgy gondolom, hogy mi itt Magyarországon több 

szakember segítségét igénybe tudjuk venni (tanácsadó, gyámi tanácsadó, pszichológus, stb.) 

 

Erről a vendég nevelőszülői családról csak jó benyomások értek minket, nagyon 

összebarátkoztunk. A nevelőanya határozott, melegszívű, szeretetteljes ember. A nevelőapa 

valódi családfő, akit szeretnek a gyermekek. A házaspár összeszokott, megfelelő értékekkel és 

tartalékokkal ahhoz, hogy befogadó család tudjanak lenni. Lányuk kedves, szófogadó, 

segítőkész nagylány, nagyszerű példa, mint nagytestvér a kicsik számára (sőt az én 

gyermekeim számára is). Családjuk összehangolt, minta nevelőszülői család.  
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Örülök, hogy megismerkedhettünk velük.  

 

Nagy segítség a nevelőszülőknek az, hogy nyáron három hétre átköltöztethetik a 

gyermekeket másik nevelőszülői családba, hogy az ideiglenesen gyermek nélkül maradt 

nevelőszülő tudjon pihenni. Nevelőanyukánk elmesélte, hogy ő kétszer is kapott így 

nevelőszülőtől gyermekeket, akik csak vakációzni költöztek át hozzájuk. Ez véleményem 

szerint nálunk is sok esetben kivitelezhető lenne, megoldási lehetőség a nevelőszülők 

pihentetésére. 

 

Remélem, hogy jövőre a családunk (vagy legalább egy része) el tud látogatni Erdélybe, mert 

sokat tanulhatunk tőlük és tapasztalhatunk meg fontos dolgokat (velük együtt és általuk is). 

 

Köszönjük a Fővárosi TEGYESZ-nek az anyagi hozzájárulását az ellátáshoz. 

 

 

A beszámolót készítette: dr. Horváthné Godó Mária hivatásos nevelőszülő 

 

*** 

 

 

Köszönet Marikának és családjának a szeretetteljes és figyelmes vendéglátásért, a színes és 

gazdag programokért!  

Őszintén reméljük, hogy a hargitai és fővárosi nevelőszülők cserenyaraltatása, 

tapasztalatcseréje a jövőben is folytatódni fog! 

 

 

     a Fővárosi Tegyesz nevelőszülői Hálózata nevében:  

Vida Zsuzsanna 

 


