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KIRÁNDULÁS HARGITÁBA 

2011. november 2-6 között a Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat csapata Hargita 
megyében, Csíkszeredában járt. 

A hargitai gyermekvédőkkel több éves együttműködés, szakmai, sőt, most már bátran 
mondhatjuk, baráti kapcsolat fűz össze. A Nevelőszülői Szolgálat évek óta közös táborokat szervez 
a Hargita megyében nevelőszülőnél élő gyermekekkel, ebben az évben Paloznakon és Szovátán 
nyaraltunk együtt. A hagyományos tokaji régésztáborban is részt vettek erdélyi fiatalok Márton 
Klára kolléganő vezetésével. A tokaji ásatáson olyan barátságok születtek a fiatalok és a kollégák 
között, hogy a kapcsolatok elmélyítése érdekében az őszi szünetben elutaztunk Csíkszeredába, 
hogy megismerhessük az ottani Gyermekvédelmi Igazgatóság munkáját, a nevelőcsaládok életét. 
Fiatalok, gyermekvédők és régészek utaztak együtt. 

Vendéglátóink fantasztikus szakmai és kulturális programot állítottak össze számunkra, amely 
minden igényt kielégített. Bejártuk a Gyimesek vidékét, látogatást tettünk az ezeréves határon, 
ahol a Rákóczi vár maradványai felkeltették a nyáron a tokaji Rákóczi vár ásatásán együtt dolgozó 
fiatalok érdeklődését. Deáky Sándor, a helyi kulturális örökség megőrzésének lelke arról beszélt: 
álmuk, felépíteni a várat, helyreállítani eredeti formájában az őrtornyot. Ez a kihívás akár minket is 
érdekelne… 

 

A Szent Anna tó és a Mohos láp természeti csodái így a késő őszi napon színeikkel különleges 
szépségükben mutatkoztak meg.  
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Másnap a fiatalok és a szakemberek programja kettévált. A fiatalok a hargitafürdői kalandparkba 
mentek, majd délután szabadprogram keretében ismerkedtek Csíkszeredával. Ők egyébként 
azoknál a családoknál laktak, ahonnan Tokajban jártak társaik. Így volt alkalmuk megismerni a helyi 
nevelőszülői családok mindennapi életét. Ezúton is köszönjük a családok vendégszeretetét, 
gondoskodását. 

A szakemberek a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon találkozhattak 
kollégáikkal. A helyi ellátó rendszer bemutatásán túl csíki régész résztvevője is volt a 
megbeszélésnek. A tokaji régészek és gyermekvédő társaik bemutatták azt a sikeres projektet, 
amelynek keretében a tokaji vár maradványinak feltárása szakellátásban nevelőszülőknél és 
gyermekotthonokban élő fiatalok közreműködésével történik, immár negyedik éve. Tárgyaltunk a 
további együttműködés lehetőségéről, esetleges hargitai ásatási helyszínről is. 
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A szakmai programok sorából nem hiányozhatott a sürgősségi központ, a csíkszépvízi 
gyermekotthon, egy vendéglátó nevelőszülői család és a csíkdánfalvi családi típusú elhelyezési 
lehetőség bemutatása sem. 

S természetesen jártunk Csíksomlyón, felkerestünk erdélyi erődtemplomokat, a szárhegyi Lázár 
kastélyt, s a Békás-szorosba is ellátogattunk, megismerhettük a Gyilkos-tó legendáját.  

 

Utazásunkról, a szakmai együttműködésről beszámolt a Duna-televízió Térkép című műsora is 
2011. november 9-én 19. 00-kor kezdődő adásában. Köszönet illeti vendéglátóinkat a 
gondoskodásért, a tartalmas programokért, természetesen jövőre visszavárjuk őket szakmai 
rendezvényeinkre és táborainkba egyaránt! 

 


