VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Pôsobí v duchu kresťanstva a humanizmu, prispieva k rozvoju a pozdvihnutiu chudobných
ľudí cez zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie projekty. Ako súčasť európskeho priestoru vysokoškolského
vzdelávania napĺňa poslanie, ktorým je rozvíjanie harmonickej osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra
a tvorivosti v človeku, a prispieva k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. sa toto poslanie rozhodla
napĺňať poskytnutím vzdelania I. (Bc.) stupňa štúdia odboru Sociálna práca našim „krajanom“ –
zahraničným Slovákom žijúcim v Rumunsku v Gemelčičke.

Gemelčička (rum. Făgetu)
FOTO http://siluc.rajce.idnes.cz/

Jedna
z najznámejších
a najmalebnejších
slovenských obcí v Rumunsku nachádzajúca sa v
Bihorsko-salajskej oblasti, ktorá je súčasťou
komúny Plopiš (rum. Plopiş), najväčšia obec na
kopcoch obývaná výlučne Slovákmi rozprestierajúca
sa na rozlohe 42 km2 s približne 900 obyvateľmi
a ako
jediná
slovenská
obec
s vlastnou
samosprávou.
Nakoľko
sa
rozprestiera
na
rozsiahlych lazoch, každodenný život ľudí v tejto
oblasti je veľmi ťažký. Živia sa predovšetkým ako
poľnohospodári, na svojich rozsiahlych poliach
pestujú najmä zemiaky zároveň chovajú domáce
zvieratá. Ak potrebujú zájsť na poštu, k lekárovi, či nakúpiť v supermarkete, prípadne úradne
vybavovať musia cestovať 20 – 30 a často aj viac kilometrov.
Deti chodia každý deň do školy peši aj vyše päť
kilometrov, predtým však musia opatriť domáce
zvieratá. V obci je plne organizovaná slovenská škola aj
škôlka (1970, 2009) so 160-timi deťmi v ktorej, ako
podpora slovenským krajanom, pôsobia a pomáhajú
vyslaní učitelia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Centrum obce tvorí rímskokatolícky kostol
zasvätený sv. Štefanovi, postavený v roku 1894, stará
fara (1892), nová fara, charitný dom s ošetrovňou
(1994),
kultúrny
dom
(1970),
škola
a štyri
usadlosti.
FOTO vlastný archív

Miestnou osobnosťou je kňaz Vdp. Martin
Rolník, ktorý na kopaniciach pôsobí už 26 rokov
ako aj sestry Inštitútu milosrdných sestier Svätého
kríža. Títo všetci obetaví, nasadení do všetkých
prác
pre
zabezpečenie
živobytia,
pritom
nezabúdajú na modlitby a venujú sa apoštolátu
a sociálnej práci.
FOTO http://siluc.rajce.idnes.cz/

Naša misia v Gemelčičke (rum. Făgetu)
Výsledkom spolupráce kolegov VŠZaSP sv. Alžbety s miestnym kňazom Vdp. Martinom
Rolíkom, ktorý vyvinul úsilie a spropagovanie možnosti vzdelávania v tomto regióne bolo prijatie
61 študentov na externú formu I. (Bc.) stupňa vysokoškolského štúdia, odbor Sociálna práca.
Našim zámerom je poskytnutie, rozšírenie si vzdelania pre skvalitnenie života občanov bihorskosalajského regiónu, ktoré prinášame ako bezplatné pre všetkých študentov. Z takého počtu
prihlásených a zapísaných študentov je zrejmá ich
túžba po vzdelaní a poznaní, rozširovaní si obzoru
v novom odbore, veď zo 61 študentov je 21 už
vysokoškolsky vzdelaných (učitelia z okolitých
dedín).
Participáciu pri realizácii tohto zámeru a
pomoci
Slovákom
žijúcich
v tejto
oblasti
Rumunska prisľúbil
riaditeľ Základnej školy
v Gemelčičke (Şcoala Primară Făgetu, Şcoala
Gimnazială Plopiş comuna Plopiş, jud. Sălaj,
România) vo forme poskytnutia priestorov
k výučbe na miestnej škole. Na fotografii riaditeľ
Základnej školy, Vdp. M. Rolnik, kolegovnia
VŠZaSP sv. Alžbety.
Zápis študentov a prvé prednášky sa konali
v dňoch 4. – 6. 12. 2013 v spomínanej škole.

FOTO 1,2,3,4 vlastný archív

...
neprišli
rukami

sme

s prázdnymi

Vopred sme sa informovali o podmienkach a
živote tamojších detí.
Deti – školáci a škôlkari majú ťažké detstvo,
musia tvrdo pracovať. Škola začína o deviatej. Každé
ráno vstávajú o pol štvrtej, aby sa predtým postarali
o zvieratá a až potom sa vydajú na cestu do školy.
Peši na bicykli päť, osem aj viac kilometrov
a poobede späť! V zime na lyžiach po tme a snehu so
štvormetrovými závejmi cez úseky hôr plné vlkov.
Napriek tomu sú veľmi dobré, veľmi radi chodia do
školy, nevyrušujú so záujmom počúvajú všetko čo
hovoria učitelia.
Vedeli sme, že prvé stretnutie (zápis
a prednášky) s „našimi“ študentmi sa v uskutoční na
základnej škole v čase vyučovania školákov práve v
čase mikulášskom a predvianočnom, chceli sme
deťom urobiť radosť a prekvapenie – priniesli sme
mikulášske balíčky. Za čo sa nám odvďačili
úsmevom,
spontánnosťou
a
krátkym
improvizovaným programom.
Taktiež sme zorganizovali zbierku šatstva
a hračiek, podarilo sa nám vyzbierať 4 vrecia, ktoré sme odovzdali sr. Ulrike k prerozdeleniu
medzi deti.

FOTO všetky vlastný archív

Pod vedením miestneho kňaza Vdp.
Rolníka a za pomoci švajčiarskych dobrodincov
bol vybudovaný charitný dom s ošetrovňou,
ktorej chod zabezpečuje sr. Terezka, ktorá
poskytuje „prvú pomoc“ a to 24 hod. denne.
Pravidelne do ošetrovne dochádza lekárka.
V budúcnosti
by
sme
chceli
byť
nápomocní pri zabezpečení ošetrovne liekmi
a spotrebným materiálom.

FOTO vlastný archív

...o našich krajanoch
žijúcich bezmála tristo rokov v Rumunsku sa vie
pomerne málo. Ich osudy a cesta za prácou nebola ľahká. Čakal ich „nový“ život mnohokrát ešte
ťažší a drsnejší. V Gemelčičke žijúci, majú pôvod na Orave, Kysuciach a Gemeri. Čas ako keby
sa tu zastavil na prelome v 19. stor.
Sú zabudnutí a nepoznaní, zaslúžia si, aby sme začali spoznávať bližšie ich kultúru
a život. Napriek tomu ostali láskavými a dobrosrdečnými ľuďmi, ktorí „dajú aj svoje posledné“.

PhDr. Eva Vršková
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Cesta z Alešďu (rum. Aleşd) smerom na kopanice Nová Huta (rum. Şinteu) s pribúdajúcou
nadmorskou výškou, pribúda aj sneh (04. 12. 2013).
Nová Huta

Cesta
z Novej Hute
do Gemelčičky

Cesta a okolie Gemelčičky
Školské ihrisko

Trieda materskej školy
súčasť základnej školy

Nová škola

