IN MEMORIAM ARATÓ ÉVA
2010. november 20-án hosszas szenvedés után meghalt a Fészek Egyesület
Egyik alapító tagja és prominens személyisége - Arató Éva. Mély fájdalommal
Búcsúzunk Tőle és emlékezünk rá mindannyian, akik ismertük és szerettük Őt.
Temetése 2010. november 29-én 13 órakor lesz a Ceglédi középső temetőben.
Drága Éva! Szinte hihetetlen, hogy Remete Kati, Halász Marika, Farka Istvánné Ani után,
akik ott voltak az első Fészkes nevelőanyukák között, most már Te is elmentél közülünk, a
Fészek alapítói közül.
Milyen is voltál? Azt mondják az ember addig él, amíg emlékeznek rá és tudom Rád sok-sok
gyerek (ma már felnőttek többnyire) emlékezik mindaddig, amíg ők élnek és biztos, hogy
mesélnek Rólad majd még az unokáiknak is! Nem csak a saját családod, gyerekeid, hanem a
rengeteg nevelt gyermeked is, akiket befogadtál, neveltél, segítetted életbeindulásukat. És
nem csupán a saját nevelt gyermekeid, hanem más nevelőszülők gyerekei is, például tegnap
felhívtak telefonon az Oláh gyerekek (Kriszti, Brigi és Ferkó, kérték, tegyek le koszorút az Ő
nevükben is a sírodra, de Sama, Károli Jutkáék és mindenki szeretettel és tisztelettel őrzik
emlékedet.) Én azt gondolom, hogy ezek az emlékező gyerekek és könnyeik elvesztésed
hallatán minősítik legjobban több évtizedes munkádat. Persze Neked nem volt nehéz a
nevelőszülői munka, megértetted az állami gondozott gyerekeket, hiszen Te magad is voltál
állami gondozott, osztoztál a sorsukban.
Úgy ismertelek meg, hogy kb. negyed százada szakdolgozatot írtam a hivatásos
nevelőszülőkről és levélben megkerestem Pest megyében több nevelőszülőt a kérdéseimmel.
Te szinte postafordultával válaszoltál és sokoldalas leveledből sütött a hivatástudat, a
gyerekek maximális megsegítésének szándéka.
Azután rengeteg közös élményünk lett. Létrehoztuk a Fészek Egyesületet Katival és még
néhány nevelőszülővel együtt, oroszlánrészed volt a szervezésben. Nélküled soha nem jött
volna létre a Fészek! Mindenütt ott voltál, férjeddel, Lajossal és a gyerekeiddel együtt. A
közös kirándulásokon, konferenciákon, nyaralásokon, egyesületi összejöveteleken, - ki se
tudtál volna hagyni egyet sem! Mennyit-mennyit beszélgettünk! Remete Kati, Te meg én. És
a Többiek is, mi mindannyian Fészkesek! Meg akartuk váltani a világot, de legalábbis a
gyermekvédelmet mindenképpen. Meghatározó tagja, színes, elhivatott személyisége voltál a
Fészek Egyesületnek az 1990-es években. Szinte hallom a hangodat:
„Látod! Megmondtam! Én tudtam, hogy szeretsz, hogy sajnálni fogsz, hogy írni fogsz rólam!”
Hát igen, most újra írok, de most búcsúzom.
Anno a Fészek Egyesület első 10 évéről írt kiadványban így írtam Rólad:
„Arató Lajosné Éva hivatásos nevelőszülő volt, ekkoriban 8 gyereket nevelt a családjában.
Cegléden élt, gyerekkorában ő is volt állami gondozásban. Aktív, kezdeményező, lázongó
nevelőszülő. Ő és a családja nevéhez fűződik a Fészek embléma és a Fészek Hírlevelek
szerkesztésében, nyomtatásában is döntő szerepe volt. Nagyon meleg és nagyon engedékeny
légkörben nevelte a gyerekeket, mindent szabad volt csinálni. A későbbiekben a kamasz
gyerekek nevelése már gondot okozott számára, de így is elmondható Róla, hogy az évek
során több, mint félszáz gyereknek adott meleg otthont, ételt, ruhát, szeretetet, törődést.”

Kedves Éva! Én és mi mindannyian a Fészekből szerettünk és becsültünk Téged. Sajnos
életed utolsó éveiben eltávolodtál tőlünk. Fájt Neked, hogy már nem helyezünk ki több
gyereket Hozzád, hiába szeretnél segíteni. Nem értetted, vagy nem akartad megérteni, hogy
közben változott a világ, új törvény született a gyerekek védelmében és Te is öregedtél,
elfáradtál. Nehezen viselted el, hogy intézményesültünk és már nem a régi csapat vagyunk.
Őszinte voltál, hiszékeny és sebezhető, átvertek és becsaptak hamisságokkal, ígérgetésekkel
és volt, hogy rosszat gondoltál rólunk, rólam – én ezt megértem és elfogadom, bár sajnálom,
hogy emiatt a szenvedéseidben nem lehettem Melletted.
MÉGIS! Amíg élünk, mi mindannyian, akik ismertünk Téged, őrizzük az emlékedet, azt a
lánglelkű, őszinte, becsületes, tettre kész, harcos, tenni akaró Arató Évát, aki voltál egész
életedben.
Fájdalmas szomorúsággal búcsúzom Tőled a Fészek Egyesület munkatársai, nevelőszülői
családjai és összes gyereke nevében:
Vincze Dezsőné Danica
2010. november 25.
ARATÓ ÉVA TEMETÉSE 2010. NOVEMBER 29-ÉN HÉTFŐN 13 ÓRAKOR LESZ
CEGLÉDEN A KÖZÉPSŐ TEMETŐBEN. (Széchenyi u. 32.)

