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Bajkó Éva Erzsébet
a dévai Szt. Ferenc Alapítvány házfőnöke
Méltatás a Széchenyi Társaság díjának átadásakor
Elmondta dr. Cserháti László Gábor a SZT elnökségének tagja
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Kitüntetettek!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Méltató beszédem kulcs szavai a következők: gondviselés, szeretet,
szeretetbirodalom, nevelés,csillogó szemek,bizalom,gyermekmentés,fegyelem,
közösségi élet, újrakezdés, újrakezdés támogatása, közösségépítés.
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
A kulcsszavakat Bajkó Éva idézte elő bennem.
Éva tanítói, óvodapedagógusi-, szociálpedagógiai-, egészségügyi
képzéssel felvértezve szolgálja a Szent Ferenc Alapítvány különböző
központjait. Az Alapítvány szovátai gyermekvédelmi központjában kezdte meg
gyermekvédő, gyermekmentő, gyermeknevelő szolgálatát.
2010-ben Éva azt a feladatot és egyben hatalmas kihívást kapta, hogy a lukafalvi
gyermekvédelmi központot hozza létre, indítsa be.
Böjte Csaba testvér által kezdeményezett ilyen központok hármas céllal
bírnak:
-hátrányos helyzetű, esetenként árva, félárva gyermekek nevelése,
-hátrányos helyzetű családok látogatása, segítése
-idősek látogatása, naponta ebéddel ellátása
A lukafalvi Szent Ferenc Alapítvány Isteni Irgalmasság Gyermekvédelmi
Központ, amelynek sorsa Éva kezébe lett letéve 2010-ben, szintén hasonló
segítő feladatokkal született, Tisztelt Hölgyeim, Uraim, jóformán a semmiből.
Csaba testvér, amikor rábízta a víz, villany nélküli, csak a négy fallal
rendelkező, a központ fizikai kiindulási alapját jelentő épületet, a következő
szavakkal hagyományozta a szovátai gyermekvédelmi központ nehézségein
edződött pedagógiai, egészségügyi képzettséggel bíró Évára:
„Ahogy gazdálkodsz benne, úgy veszed hasznát, a Nyárádmente összes
szegényével viseld gondját e háznak”
17 gyermekkel és ténylegesen csak a négy puszta fallal indult Isteni
Irgalmasság Otthon 6 hónap alatt lakhatóvá vált, amelyben Éva kitartó
szervezőkészsége mellett középiskolai faipari, fa-faragászati tanulmányai és
szakismerete is szerepet kaptak. Fokozatosan megteremtették az épület valóban
otthonná alakítása mellett az Otthon önellátásra támaszkodásának alapjait, a
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földterületek megművelését, megműveltetését, konyhakert kialakítását, kemence
építésével a maguk kenyerét sütötték, amely mellett természetes volt a saját
állattartás létrehozása, mindehhez pince, gazdasági épület kialakítása, két
parasztház Ditróból, Oroszhegyről ide átköltöztetése és felépítése, hozzájuk egy
olyan hatalmas, fedett szérű kialakítása, amely otthont ad a falu közösségi
életéhez is. Évente két alkalommal 300 fős gyermeknap rendezésével,
előadóművészek fogadásával, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásával
szolgálja az Otthon küldetését.
Bajkó Éva irányításával, sajátkezű munkájával is létrehozott, lüktető életű,
csillogó szemű gyerekekkel teli öneltartó Otthon ma már messze földről vonzza
együttműködésre az Isteni Irgalmasságot megtapasztalni szándékozó fiatalokat,
felnőtteket egyaránt, közösségi szelleme együttműködésre készteti a helyi és
környező falvak iskoláit, sőt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Iskola is része
ennek az együttműködési hálózatnak.
Tehát az Isteni Irgalmasság Otthon Éva vezetésével így kovászként vesz
részt a környező vidék, a falvak életében, de a gyermekekkel való
foglalkozáson, nevelésén túl az Otthon öneltartó működtetése oly sikeres, hogy
45 hátrányos helyzetű családot is tud támogatni élelmiszerrel.
Ebbe a misszióba beletartozik az Otthon környezetében élő idős,
egyedülálló emberek napi ebédeltetése, házi munkában támogatása. Vagyis az
Otthon nemcsak kis befogadott lakóinak ad hajlékot, nevelést, de
közreműködésükkel az Otthon hatása kisugárzik messze a környezetében.
Bajkó Évának páratlan szerepe van ebben a ma már mesze földön hírt nyert
életmentő, nevelő, értékteremtő, közösségépítő tevékenységben, az elismerő,
csodálkozó, dicsérő szavakra csak ennyit mond:
„Hálás vagyok Istennek, hogy általam munkálkodik”
Évát erre a misszióra szakismerete mellett a lelkiereje teszi alkalmassá.
Ezt a lelkierőt, az ösztönző, bíztató, de egyúttal fegyelmező kisugárzást,
tevékenysége különleges voltát felismerte a Széchenyi Társaság elnöksége és e
misszióért, a magyarság állhatatos szolgálatáért az elnökség Bajkó Évát a
Széchenyi Társaság Díjával tünteti ki.
Kedves Éva! Legyen továbbra is a gyermekek, az embertársai felé szóló
nevelés, kötelességtudás forrása, továbbra is segítse a hosszú évek óta Önre
bízott gyermekeket és a Nyárád menti szegényeket.
Köszönjük áldott tevékenységét!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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